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Abstract 

The aim of our essay was to study how attendants in forensic psychiatry experience their 

work situation, how they see forensic psychiatry as an institution and survey how they 

experience the relationship between themselves as professionals and their patients.  

 

In our essay we have primarily used previous research on psychiatry, but we have also used 

semi-structured interviews in our search for empirical material. To interpret and compare the 

material we’ve gathered to previous research in this scientific area we’ve used theories about 

interactionism and power. We used a qualitative based method to conduct semi-structured 

interviews with nine attendants. 

 

We found that the attendants we interviewed were aware of the difficulties with their 

profession and that they believe the keywords in their daily relationship with their patients is 

respect and empathy. The results also show us that the attendants often reflect on their 

relationship between themselves and their patients and that a good relationship is important 

for positive progress within forensic psychiatry. 
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1. Förord 

 

Vi vill tacka all personal som har ställt upp på intervjuer under sin arbetstid och som tagit sig 

tid för vårt arbete. Utan er hade arbetet inte varit möjligt att genomföra. Vi vill även tacka 

Staffan Blomberg, vår handledare, som åtskilliga gånger lugnat våra nerver under arbetets 

gång samt hjälpt oss med arbetets innehåll och format. Dessutom ett stort tack till våra 

familjer som orkat med vårt inte allt för trevliga humör under arbetets gång. 

 

Tack till er alla från 

 

Nils Larsson och Inga Olsson 
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2. Problemformulering 

 

I tidningar, på internet och i tv diskuteras det mycket om den psykiatrivård som bedrivs i 

Sverige med dömda psykiskt sjuka patienter. Allt som oftast riktas det kritik mot psykiatrin 

där det diskuteras att vården inte fungerar och att de som blivit dömda kommer ut för fort i 

samhället. Det man inte ofta hör diskuteras är hur vårdarna upplever sitt arbete inom 

rättspsykiatrin.  

 

Regeringen tillsatte år 2003 en nationell psykiatrisamordnare med uppgift att se över vården 

av patienter inom psykiatrin. Man skulle se över saker som samordningen, resurser, 

arbetsformer, personal och kompetensen hos dessa. Ett av delområdena de skulle se över är 

rättspsykiatrin som är en ganska liten del av hela psykiatrin. Rättspsykiatrin berör ganska få 

personer då det döms ca 375 gärningsmän om året. Det är långa vårdtider på dessa och antalet 

inskrivna år 2006 var 1430 gärningsmän. Trots att rättspsykiatrin inte är så stor så har den stor 

betydelse i samhället då det gäller att minska risken för att psykiskt störda lagöverträdare 

återfaller i brott. Det rättspsykiatriska området har många olika aktörer som alla har sina egna 

regler, arbetssätt och mål att genomföra. Nationell psykiatrisamordning består av personal, 

representanter av alla olika instanser och läkare från hela landet som har som uppgift att 

försöka få de olika aktörerna inom området att samarbeta bättre. (Nationell 

psykiatrisamordning 2006) 

 

Skillnaden mellan att bli dömd till rättspsykiatrisk vård eller fängelse är stor för att ett 

fängelsestraff är tidsbestämt. Att bli dömd till rättspsykiatrisk vård är inte tidsbestämt utan det 

sker en bedömning var sjätte månad. I praktiken gör detta att det kan gå fortare att komma ut i 

samhället om man blir dömd till rättspsykiatrisk vård än vid ett fängelsestraff men det kan 

även ta längre tid att komma ut om tiden inte är fastställd. För vårdarna gör detta att de som 

har arbetat på avdelningen i många år träffar samma personer dagligen och ibland under flera 

års tid. Vi anser att detta skapar en relation mellan vårdare och patient och att det kan vara 

svårt att förhålla sig professionellt till denna relation. 

 

Sociologen Erving Goffman menar att intagna inom olika institutioner anpassar sig till den 

nya miljön som de utsätts för. Han menar även att anpassningen anger hur den intagne skall 

bete sig för att vara en bra intagen (Lindqvist & Nygren, 2006).  
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Goffman, (2004) menar att en målsättning inom institutioner är att försöka ändra patientens 

normer och skriver att det är detta som vårdarna gör förutom att sköta den dagliga 

verksamheten.  

 

Denna analys avser att undersöka vad vårdarna anser om sin roll inom den rättspsykiatriska 

institutionen. Inte bara patienterna utan även vårdarna vänjer sig vid sin arbetsmiljö och 

anpassar sig till de regler som finns inom institutionen. Informationen vi har sökt är dels vad 

vårdarna anser om sin arbetssituation i psykiatrin och dels vad de anser om rättspsykiatrin 

som funktion i samhället. Fungerar vården som den är idag eller skall den omstruktureras till 

något annat?  

 

 

2.1. Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur vårdpersonalen inom rättspsykiatrin ser på det 

arbete de utför med patienterna. 

 

 

2.2. Frågeställning 

 Hur upplever vårdarna sin roll inom rättspsykiatrin? 

 Hur ser vårdarna på relationen mellan sig själv och patienterna? 

 Vad anser vårdarna om dagens rättspsykiatri? 
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2.3. Rättspsykiatrin 

 

De som har svåra psykiska sjukdomar kan få vård på olika vis, man strävar först och främst 

efter frivillighet det vill säga att de tas omhand genom att använda sig av HSL- lagen(Hälso- 

och sjukvårdslagen). De psykiskt sjuka som inte kan eller vill ge sitt medgivande tas om hand 

enligt LPT- lagen (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) och de som utför ett brott och blir 

dömda till vård döms enligt LRV- lagen (Lagen om rättspsykiatrisk vård).  

 

LRV kom till 1992 och har ändrats och förbättrats ett antal gånger sedan dess.  

Vid beslut om rättspsykiatrisk vård så tillämpas numera begreppen med eller utan särskild 

utskrivningsprövning. Utskrivningsprövning innebär att länsrätten beslutar, efter ansökan från 

patienten eller dennes läkare om permissioner och utskrivning. Beslut i länsrätten tas efter att 

de rådfrågat åklagaren. Vid vård utan utskrivningsprövning så tas beslutet av överläkaren 

själv. För att dömas till rättspsykiatrisk vård med utskrivningsprövning ska man ha begått ett 

brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning och lida av en allvarlig psykisk störning 

när domen faller. När någon blir dömd till en dom eller ett straff utan utskrivningsprövning så 

skall det finnas en bedömning att det inte finns någon risk för återfall. Numera kan läkaren 

ansöka hos länsrätten om öppenvård, som då ska ersätta tidigare långpermissioner före 

eventuellt beslut om frigivning (Strand, Holmberg& Söderberg, 2009). 

 

Ungdomar som begår svåra brott döms enligt LSU (Lagen om sluten ungdomsvård) och kan 

få högst 4 år. Många av dessa ungdomar anses ha allvarliga psykiska problem med 

utåtagerande beteende. Om de anses vara i behov av psykiatrisk vård så sker detta genom 

konsulterande läkare och oftast frivilligt för det får inte bedrivas tvångsvård på hemmen för 

sluten ungdomsvård, problemet är att de oftast inte vill ha någon behandling. Den som är 

ansvarig för ungdomsvården är SiS, Statens institutionsstyrelse (Strand, Holmberg& 

Söderberg, 2009). 

 

Staten och domstolarna är delvis ansvariga för rättspsykiatrin eftersom det är de som 

överlämnar personerna till rättspsykiatrin. Landstingen och sjukvårdsregionerna ansvarar för 

den rättspsykiatriska vården av dem som är anhållna, häktade eller dömda, detta gäller både 

ungdomar och vuxna. Kommunerna har sedan ansvaret för bostad, arbete och eventuell 

missbruksvård när de är utskrivna (Nationell psykiatrisamordning, 2006) 
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2.4. Definitioner 

 

Vårdare 

I vårt arbete har vi utgått ifrån de som arbetar på en rättspsykiatrisk avdelning och vårdar de 

patienter som finns där. En vårdare fungerar som kontaktperson i patientens dagliga vård. På 

den avdelning vi varit på har all personal någon form av utbildning. Det finns allt från 

undersköterskor till sjuksköterskor med olika typer av påbyggnadsutbildning inom psykiatrin. 

Sjuksköterskor är även de vårdare i detta arbete. Det som utgör skillnaden i personalgruppen 

är att sjuksköterskor har en medicinsk bakgrund och har ansvar för medicingivning. En annan 

skillnad är att de har ett större ansvar för patienterna i deras vardag. Inom rättspsykiatrin så 

jobbar man i vårdteam där det finns olika typer av kompetens för att främja patientens behov.  

 

Patient  

En patient inom rättspsykiatrin är en person som är dömd till vård enligt Lagen om 

rättspsykiatriskvård 1991:1 129 (Rättsnätet, 2009).  

För att dömas till rättspsykiatrisk vård ska patienten ha begått ett brott under påverkan av en 

allvarlig psykisk störning och patienten måste även lida av en allvarlig psykisk störning när 

domen faller.  

Det psykiska tillståndet kan variera och är väldigt individuellt, vilket gör att patientens vård är 

individanpassad. Det finns ingen övre tidsgränsgräns för hur länge en patient kan vara intagen 

för rättspsykiatriskvård.  
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3. Tidigare forskning 

 

Nedan presenterar vi den litteratur som vi har använt oss av i vår undersökning. Det har varit 

en ambition att finna så relevant litteratur som möjligt för detta arbete.  

 

Birgitta Höglund har skrivit en avhandling Att vårda och vakta (1996) om personal inom 

rättspsykiatrin. Den handlar bland annat om deras förhållningssätt till patienternas gärningar. 

Syftet med avhandlingen var att jämföra det nya med det gamla i förändringen som sker inom 

rättspsykiatrin. Höglund menar att det är intressant hur personalen kan ändra sitt 

förhållningssätt beroende på hur stor risk patienten utgör genom sitt tillstånd, farlighetsgrad, 

potentiell rymningsrisk och hur långt patienten kommit i behandlingsprocessen. I 

behandlingen finns det tre mål man vill uppnå som är kontroll av patienten, anpassning och att 

patienten ska bli självständig.  

De anställda betraktar patienternas brott genom två olika perspektiv. Det första är ett 

moraliserande perspektiv där personalen reagerar som de flesta med avsky och beskriver 

brottet som fruktansvärt, vidrigt och hemskt (Höglund, 1996).  

 

När de sedan möter patienten så tolkas gärningen ur ett medicinskt/psykiatriskt perspektiv, i 

detta perspektiv kan deras gärning beskrivas medicinskt och patienten kan då tyckas behöva 

vård på grund av sin sjukdom. De har fortfarande med det moraliska perspektivet och avskyn 

för brottet men detta används då professionellt i fostrande syfte. Dubbelheten i de olika 

perspektiven tillåter personalen att ta avstånd och känna motvilja mot brottet de begått, den 

kriminella sidan. Personalen får också inom den professionella delen av arbetet lov att känna 

sympati och tycka synd om patienten för att denne är sjuk. I mötet med patienten så försöker 

de bortse från brottet och se människan istället (Höglund, 1996).  

 

En del av personalen som Höglund intervjuat säger att de väljer att inte läsa journalen innan 

de möter patienten för att de då ”färgas” i sitt förhållningssätt gentemot patienten vilket flera 

av personerna som vi intervjuat säger sig uppleva. De påverkas enligt dem själva av att läsa 

om diagnosen, domen och det som finns dokumenterat i journalen. Patienternas potentiella 

farlighet tolkas som ett sjukdomssymptom och får personalen att utveckla både inre och yttre 

handlingsstrategier. Personalen är ständigt medvetna om att det kan uppstå våldsincidenter 

och man försöker förebygga detta genom att utveckla praktiska strategier för att använda både 
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innan situationerna uppstår och när de uppkommer. Detta görs genom att lyssna, titta på 

kroppsspråk och genom att använda sig av sina sensitiva sinnen (Höglund, 1996). 

 

Ulrika Hörberg har skrivit en avhandling som heter Att vårdas eller fostras om det 

rättspsykiatriska vårdandet och traditionens grepp. Syftet med denna avhandling är att 

beskriva vårdandet och hur det uppfattas utifrån personalens perspektiv och hur vården 

betraktas från patientens synsätt. Detta görs för att eventuellt finna vad som krävs för att 

vården ska vara så effektiv som möjligt. Denna avhandling är uppdelad i två olika delar, den 

ena ur patientens perspektiv och den andra ur vårdarens perspektiv. Hörberg skriver mycket 

om hur personalen känner inför sitt arbete och de olika behandlingar de måste utföra, hon 

kommer fram till att vårdarna inte betraktar sitt arbete eller patienternas behandlingar som 

tvång utan de ser bara att de arbetar med patientens bästa som utgångspunkt (Hörberg, 2008). 

 

Hörberg skriver även om den mänskliga kontakten och att personalen säger att de själv måste 

må bra för att vårda bra, att det inte alltid räcker att bara ha viljan att göra gott. Hörberg tar 

upp begreppet makt i sin bok och skriver att personalen både känner att de har makt och ändå 

inte. De känner att de har makt för att de får utöva vissa vårdmoment och för att de har ett 

överläge gentemot patienten men eftersom det som de skall utföra bestäms av en annan 

instans inom vården kan vårdarna ibland känna maktlöshet och detta gäller även när det finns 

patienter som inte vill låta sig behandlas (Hörberg, 2008). 

 

Författarens slutsatser är att makt och fostran utgör en stomme för vårdandet inom 

rättspsykiatrin, för att kunna genomföra fostran så handlar det om att revidera patienternas 

beteenden. Denna disciplinering görs genom att använda det dubbla systemet, straff kontra 

belöning. Förutom att fostran och disciplinering sätter sin karaktär på den rättspsykiatriska 

vården så visar Hörbergs undersökning också att vården präglas av makt.  

 

Det pågår ett ständigt maktspel på olika nivåer mellan olika individer och grupper. 

Utmärkande för detta är att de olika aktörerna har olika premisser och förutsättningar att 

lyckas. Vårdarna är de som är dominanta i denna maktkamp men patienterna använder olika 

taktiker för att kämpa emot även om det innebär att de i slutändan ändå är de som förlorar och 

får efterhand foga sig i reglerna för vården om de vill bli utskrivna.  
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Resultaten av undersökningen visar att patienten fogar sig i vården och vårdarnas villkor för 

att få förmåner och frihet. Patienten är inte i första hand intresserad av det hälsofrämjande och 

framstegen i vården utan är upptagna av att utveckla strategier för att uppnå sitt främsta mål, 

som är friheten.  

Hörberg menar att fostran och disciplinering gynnar utövandet av makt och komplicerar 

utsikterna för ett verkligt vårdande. Hörberg refererar till Foucaults beskrivningar om 

maktrelationer (Hörberg, 2008).  

 

Michel Foucault skriver i sin bok Vansinnets historia under den klassiska epoken om 

maktanvändning inom olika institutioner. Han skriver att både personalen och den intagne kan 

utöva makt på olika sätt både i vårdandet och i relationen mellan personalen och den intagne. 

Foucault menar att makt finns överallt och att det råder ett styrkeförhållande mellan parterna i 

en maktrelation, han skriver att ett motstånd från den ena parten är nödvändig för att en 

maktrelation ska uppstå.  

Enligt Foucault kan en maktrelation aldrig vara stillastående utan den verkar i en ständig 

sammanhängande helhet. Makten finns hela tiden i olika skepnader, den kan vara synlig eller 

osynlig och medveten eller omedveten (Foucault 1986).  

 

I Erving Goffmans bok Totala institutioner beskriver han de totala institutionerna som en 

plats att bo och arbeta på men att vara avskuren från samhället utanför. Detta symboliseras 

ofta genom höga murar, låsta dörrar och taggtråd. Vidare skriver Goffman att det finns en 

klyfta mellan personalen och de intagna. Personalen ser de ofta de intagna som bittra och 

opålitliga medans de intagna ser personalen som elaka, nedlåtande och överlägsna. Boken är 

skriven i fyra olika uppsatser och belyser mentalvården och de olika aktörerna i den världen. I 

inledningen beskriver Goffman att han kommer at få svårt att förhålla sig neutral i 

beskrivningarna av patienten och personalens roll, detta kan man märka senare i boken att det 

stämmer. Han menar även att oavsett om en total institution har god eller ond kraft så har 

denna makt. Det viktigaste draget hos totala institutioner är att mänskliga behov behandlas 

byråkratiskt med en massa regler och lagar och det får konsekvenser i det mänskliga 

samspelet. Redan när patienten kommer in på avdelningen tar man ifrån dem en del av deras 

jagkänsla, den intagna kan känna att en del av deras jag tas ifrån dem och då får de svårt att 

socialisera med andra människor (Goffman 2004). 
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4. Teori 

 

I denna undersökning kommer vi att diskutera vårdarnas roll inom rättspsykiatrin och hur de 

ser på sin relation med de patienter som finns inom rättspsykiatrin. Det undersöks även hur 

vårdarna ser på rättspsykiatrin som funktion i samhället. Vi har därför valt att använda oss av 

interaktionistisk teori för att analysera vårt arbete. Detta för att denna teori passar bra i vårt 

arbete, då det handlar om interaktionen mellan vårdare och patienter samt vårdarnas roll i sitt 

egna arbete. Utöver interaktionistisk teori används maktperspektivet som vi anser avspeglar 

sig mycket inom psykiatrivården. 

 

4.1. Interaktionistisk teori 

 

Interaktionistisk teori handlar om samspelet mellan individens upplevelser och tolkningar 

samt de erfarenheter som individen har sedan tidigare. Vidare handlar teorin om hur individen 

kan hantera olika situationer beroende på de faktorer som finns tillgängliga för just den 

specifika situationen (Månsson, 2002).  

 

Den interaktionistiska teorin kommer ifrån Nordamerika, den härstammar ifrån pragmatismen 

från slutet av 1800-talet. George Herbert Mead är den som anses vara interaktionismens 

främste filosof. En av Meads tankegångar är att varje människa måste socialiseras in i sitt liv 

för att senare kunna reflektera över hur och varför saker i sin omgivning blir som det blir. 

Men innan detta kan ske måste personen bli medveten om sig själv i sitt liv (Månsson, 2002). 

 

Månsson (2002) menar att det viktiga inom interaktionismen framförallt är att man ser till det 

konkreta och det specifika i stället för det som ej finns eller det abstrakta. Vidare menar 

Månsson också att sökandet efter sanning inte är det viktigaste, utan att sökandet efter 

sanningar och innebörd i förhållande till en persons upplevelser och erfarenheter är det 

viktiga. Alltså vad personen har med sig sedan tidigare. Språket är det viktiga, för det är så vi 

socialiserar och lär oss om andra människor. Vi kan även få svar på frågor genom språket och 

lära oss att läsa andra människor (Månsson, 2002).  
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Det interaktionistiska synsättet menar även att den genetiska biologiska faktorn går att ändra 

på, då de biologiska drifterna inte är fasta (Trost & Levin, 1999). Interaktionismen används i 

det sociala arbetet för att förstå vad samhället menar med avvikande beteende, till exempel 

missbruk eller våldshandlingar.  

 

Erving Goffman har använt sig av denna teori när han har analyserat intagna på en institution 

i boken Totala institutioner, han menar att de intagna ändrar sitt beteende inom institutionen 

och dess miljö (Lindqvist & Nygren, 2006).   

Vikten av att vårdarna bemöter varje patient med respekt och med en etisk korrekthet blir 

centralt då det avspeglar hur patientens vård utvecklas och vilken riktning den utvecklingen 

tar. Goffman menar även att patienternas sätt att behålla sin självrespekt kan visa sig i form av 

olydnad mot personal eller mot andra intagna (Lindqvist & Nygren, 2006).  

 

Detta visar att bemötandet och den interaktionen som sker mellan patient och vårdare är viktig 

för att både arbetsklimatet och vården skall bli så bra så möjlig för båda parter. Patienterna i 

vårt fall acklimatiseras in i de normer som finns på avdelningen och det är vårdarna som sätter 

reglerna för hur avdelningen skall skötas. Detta kan utgöra en fara då någon av patienterna 

gör något som inte är tillåtet, vilket då gör att de stämplas. Det är även en fara för vårdarna 

och deras professionalitet då de måste se till att inte bryta normerna själva, då det kan skapa 

en otrygg miljö för de som vårdas. 

 

Interaktionismen är ett sätt att förstå hur vi skall förhålla oss till varandra i olika situationer, 

detta gör vi med hjälp av att se på andra i den grupp vi befinner oss i t.ex. med hjälp av 

kläder, språk och utryck (Trost & Levin, 1999). 

 

4.2. Maktperspektivet 

 

Det sociala arbetet handlar inte bara om hjälp utan det handlar också om kontroll och makt. 

Den som arbetar inom socialt arbete arbetar med sitt stöd utifrån rutiner och lagar. Klienten 

eller i detta fall patienten är objektet för dessa rutiner och lagar. En socialsekreterares makt är 

ganska självklar då det är försörjningsstöd som de har hand om men det finns också en 

osynlig makt inom socialt arbete.  
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Enligt den franske filosofen Michel Foucault så omfattar pastoralmakten ett mycket stort antal 

yrken och institutioner. Det är inte längre prästerna som utövar pastoralmakten utan läkare, 

vårdpersonal, socialarbetare och poliser. Den har även sökt sig ut i samhället genom 

undervisning, vård, behandling och uppfostran. Ett viktigt redskap för att uppehålla 

pastoralmakten inom det sociala arbetet är att föra dokumentation som journaler och 

handlingsplaner. Dessa bidrar till att beskriva klienten som i behov av hjälp och stöd. Den 

som kan erbjuda hjälpen som de behöver är personalen inom socialt arbete.  Pastoralmakten 

handlade förr om att prästen hade en stor makt över vad folket fick och inte fick göra, numera 

handlar den om välfärdstatens hjälpande, vårdande och kontrollerande institutioner menar 

Michel Foucault (Järvinen, 2002).    

 

5. Metodologiska övervägande  

 

5.1. Metodval 

 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer i vårt arbete. Vi har utfört 9 stycken 

semistrukturerade intervjuer, dels för att den som blir intervjuad skall få svara så fritt som 

möjligt på frågorna och dels för att få olika åsikter i våra intervjuer.  

Patrik Aspers (2007) menar att denna typ av intervju är ett bra sätt att använda sig av om man 

vill ha en dialog och inte bara enkla svar från intervjupersonen. Detta intervjusätt medger 

även att man kan ställa följdfrågor vilket ger ett mer gediget samtal och mera innehåll i 

konversationen. Forskaren har ett bestämt antal frågor men det finns även utrymme för den 

intervjuade att tillföra övriga synpunkter (Aspers, 2007).  

 

5.2. Metodens förtjänster 

 

Anledningen till att vi har valt att göra kvalitativa intervjuer är framför allt för att få egna 

åsikter från våra intervjupersoner, vilket vi inte skulle ha fått vid en kvantitativ undersökning. 

Vi har valt att intervjua både skötare och sjuksköterskor då deras arbete inte skiljer sig så 

mycket ifrån varandra på avdelningen, i vårt arbete använder vi begreppet vårdare som en 

grupp och syftar då på både skötare och sjuksköterskor. 
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Aspers (2007) menar att intervjuer är bra om man vill komma nära den organisation man har 

valt att undersöka för att få ett så bra empiriskt material möjligt i förhållande vad 

frågeställningen är.  

 

Då ambitionen är att få olika synvinklar från intervjupersonerna så anser vi att kvalitativa 

intervjuer är den mest lämpade metoden att använda i undersökningen.  

I en kvantitativ undersökning behöver man många personer att intervjua och helst ett strikt 

intervjuformulär. Eftersom tillgången av det antal personer vi kan intervjua är begränsad 

menar vi att detta inte skulle vara möjligt i vårt arbete.  

Clas Levin skriver i Forskningsmetodik för socialarbetare (2008) att kvalitativ forskning är 

ett sätt att försöka förstå i stället för att söka en specifik förklaring till den frågan som 

undersöks. Avsikten är att kvalitativ forskning ger svar som går mera på djupet och det blir 

mera personligt, vilket förhoppningsvis kan ge större djup i vår undersökning. 

 

5.3. Tillvägagångssätt 

 

De böcker vi valt att använda oss av har vi sökt efter på skolbiblioteket. Sökorden vi främst 

använt oss av är ämnesorden rättspsykiatri, vårdare och makt när vi har sökt efter litteratur. 

Främst har vi använt oss av Lovisa och LIBRA. Vi har försökt söka efter den information som 

vi anser kunde vara av relevans för vårt arbete. Vi har tagit personlig kontakt med de 

ansvariga på avdelningen och frågat om vi får intervjua personalen, vilket har gått bra. Vi har 

i kontakt med intervjupersonerna förklarat vad vårt arbete handlar om samt hur vi har tänkt 

utforma vårt arbete. Detta för att intervjupersonerna skall hinna reflektera över de frågor som 

kommer att ställas under intervjun. Intervjuerna har tagit ca 30-45 minuter vardera och 

intervjuerna har utförts under deras arbetstid. Intervjuerna har spelats in med hjälp av en 

diktafon för att analysen skall bli så bra så möjligt. Genom att använda oss av diktafonen 

slapp vi koncentrera oss på att anteckna och kunde helt och hållet fokusera på 

intervjupersonerna och konversationen. 
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5.4. Urval  

 

Intervjupersonerna har vi hittat genom att använda oss av kollegor till en av författarna till 

denna undersökning. Personerna vi intervjuat har alla rättspsykiatri som sitt arbetsområde på 

olika sätt. Mentalskötare har den vardagliga kontakten med de intagna och sjuksköterskor 

som har den medicinska kontakten. Sjuksköterskor och mentalvårdare är ungefär jämnt 

fördelade till antal i intervjuerna vi har genomfört.  

De intervjunummer (ex p1 eller p6) som finns på de citat som redovisas i analysen är inte i 

den ordning vi intervjuat personalen, detta är för att ingen skall känna sig utpekad ibland dem 

vi intervjuat.  

 

Enligt Aspers (2007) sker urvalen inom kvalitativ forskning i relation till det empiriska 

materialet och analysen av detta. Som forskare söker man vissa egenskaper som man är 

intresserad av att titta närmare på.  

Intervjupersonerna blev kontaktade omgående och det bokades tid för att få lov att komma 

och intervjua dem. Vi har använt oss av ett strategiskt urval för att alla de personerna vi har 

intervjuat har en specialkännedom om just sitt arbetsfält.   

May (2001) menar att man vid strategiskt urval väljer ut dem som ska ingå i studien från en 

redan känd egenskap eller i detta fall ett yrke. Då undersökningen handlar om rättspsykiatrin 

och de personer vi valt att intervjua arbetar inom rättspsykiatrin och har gjort detta i många år 

har de en gedigen kunskap på sitt arbetsområde.  

 

5.5. Tillförlitlighet 

 

Vid kvalitativa intervjuer är det förändringar man är intresserad av så då är inte konstans lika 

viktigt (Trost, 2005).  

Vid intervjuer påverkas både intervjupersonens och intervjuaren av sitt humör och sinneslag, vilket 

innebär att svaren kan bli väldigt olika från dag till dag. Även omgivning och om man till exempel är 

stressad påverkar svaren man får vid en intervju. Eftersom alla enheter inom rättspsykiatrin är 

olika och man arbetar på olika sätt är det inte säkert att vi uppnått samma resultat av denna 

undersökning om den utförts på en annan enhet inom rättpsykiatrin. 

 

 



16 
 

5.6. Avgränsningar  

 

Arbetssättet har varit att hämta information till vårt arbete genom att intervjua personal från 

en rättspsykiatrisk avdelning. Vidare har vi sökt litteratur på bibliotek då vi menar att 

materialet med de metoderna blir mest realistiskt. Storleken på arbetet och tiden spelar en 

viktig roll, vi kan inte göra så många intervjuer som vi vill då intervjuerna är utförda under 

intervjupersonernas arbetstid. Vi har enbart intervjuat personal från en avdelning. Detta är 

dels för att det är svårt att få tag i personal som har tiden att medverka i intervjuer och dels för 

att vi vill se om svaren skiljer sig inom en och samma avdelning.  

Vi har intervjuat både män och kvinnor för att få en jämn könsfördelning i vårt 

intervjuunderlag men det är inget vi kommer att lägga någon stor vikt vid i analysen. Vi har 

även valt att begränsa oss till personal som enbart arbetar med det vuxna klientelet.  

 

5.7. Förförståelse 

 

Thuren (2007)  menar att allt vi hör och ser hjälper till att bygga vår förförståelse. Han menar 

även att vi socialiseras in i våra olika sätt att se och tolka omvärlden. Detta påverkar vårt sätt 

att se på t.ex. intervjuerna och den organisation som vi undersöker.  

Vår förförståelse är framför allt att vi båda två har arbetserfarenhet ifrån vården samt att en av 

oss har jobbat inom just rättspsykiatrin. Detta gör att vår förförståelse kan vara grundad i hur 

vi uppfattat vårt arbete inom respektive område, i vårt tidigare arbete. Då vi har varit 

medvetna om vårt val av område och själva valt ut vilka vi skall intervjua, gör det att vi har 

kunnat förbereda oss för eventuell förförståelse 

 

Thuren (2007) menar att förförståelsen spelar stor roll i våra tolkningar, i detta fall 

intervjuerna. Tolkningen sker omedvetet och de kan vara svåra att förbise.  

 

5.8. Etiskt övervägande 

 

Vi har informerat intervjupersonerna att de röstinspelningarna vi har gjort med diktafonen 

under intervjuerna kommer att bli raderade när vi är klara med vårt arbete och lärarna sagt att 

vi är godkända.  
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Vi har även utlovat att alla intervjupersoner är anonyma och att vi har tystnadsplikt om allt 

som sägs i intervjuerna. Utan detta löfte tror vi att intervjuerna kan vara svåra att utföra och 

empirin kanske inte blir så bra i vårt arbete. Vi har också upplyst intervjupersonerna om att de 

gärna får ta del av vårt arbete när det är avslutat.  

Givetvis kommer vi att uppträda respektfullt och komma i god tid till våra intervjuer samt att 

vi kommer att vara väl förberedda så att vi inte ”slösar” på intervjupersonernas tid i onödan.  

Blennberger menar att man inte får göra undersökningar eller använda persondata utan att 

intervjupersonerna är informerade och har gett sitt samtycke. Man ska inte heller göra 

undersökningar på ett sådant sätt så att personer kan råka illa ut eller tar skada på grund av 

sina åsikter (Blennberger, 2005). 

 

Tim May skriver att anonymiteten är viktig även i framtiden eftersom någon annan forskare 

kan använda informationen och då kan det få konsekvenser för tidigare intervjupersoner i 

efterhand. De som ingår i intervjuerna ska få veta vad den ska ha för syfte och ha gett sitt 

samtycke till att delta i undersökningen (May, 2001). 

 

I Forskningsmetodik för socialvetare skriver författarna om problemen med maktförhållande 

mellan forskare och intervjupersonen eftersom man ej möts på lika villkor när den ena blir 

intervjuad. Eftersom forskaren vet frågorna i förväg så blir personen som blir intervjuad i 

underläge (Meuwisse m.fl. 2008).  

Det vanligaste sättet att samla in information inom samhällsvetenskapliga studier är genom att 

samtala med personer i kvalitativa intervjuer. När man intervjuar ska man ställa frågor som 

ger de svar man behöver i sin studie men man ska också tänka på interaktionen med 

intervjupersonen.  

Att formulera frågor som ska få en person att berätta om sina känslor för någon kräver att de 

är noggrant uttänkta (Johansson & Öberg, 2008).  

 

6. Resultat och analys 

 

Vi har i analysdelen försökt att lyfta fram vårt resonemang kring vårdarens roll inom 

rättspsykiatrin. Dels har vi försökt att påvisa hur vårdaren ser på det arbete de utför samt hur 

de ser på den relation de har med patienterna som finns inom deras yrke. Utöver det har vi 

velat undersöka vad de tycker om rättspsykiatrin som helhet. Vi har använt oss av begrepp så 
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som makt, professionalitet samt svårigheter. Med hänsyn till anonymiteten till 

intervjupersonerna så kommer vi inte att skriva specifikt hur stor erfarenhet de har eller hur 

länge de har arbetat inom rättspsykiatrin. I analysen har vi frångått gängse citeringsteknik för 

att det ska bli mera överskådligt och intressantare för läsaren. 

De intervjuade har en gedigen erfarenhet inom rättspsykiatrin och inom den vanliga 

psykiatrin. Vad vårdarna har för utbildning är även det inte preciserat men som nämnts 

tidigare så finns det en stor erfarenhet och olika typer av utbildning representerat bland de 

personer vi intervjuat. 

 

Vi har på ett enkelt sätt försökt att analysera vårt empiriska material med hjälp av de teorier 

samt tidigare forskning som presenterats tidigare i arbetet.  

Knut Halvorsen (2006) menar att analys av ett arbete är en förenkling av det analysdata man 

insamlat under intervjuerna. 

Vi har delat upp analysdelen utifrån frågorna i intervjuguiden och vi analyserar materialet 

utifrån tidigare forskning och teorier. Vi jämför intervjupersonernas svar med varandra. Det är 

viktigt med en helhetsförståelse när man tolkar materialet men vi har valt ut intressanta delar 

av intervjumaterialet. 

Halvorsen (2006) menar att en helhetsförståelse är ett sätt att se till intervjusvaren som en 

helhet där man senare väljer att citera specifika inslag i intervjun som matchar en helhetsbild.    

 

6.1. Vårdarens roll 

 

6.1.1. Synen på egna arbetet 

 

Synen på det egna arbetet inom rättspsykiatrin kan se olika ut, flera av de intervjuade menar 

att det handlar om att skapa kontakt med patienten och att man skall kunna vara en förlängd 

arm i vardagen. Samtidigt som den vårdande rollen alltid finns där.  

 

Omvårdnad det är lite olika (p3). 

 

Väldigt olika, det beror mycket på vilka patienter man har… men det handlar mycket 

om att skapa kontakter (p4). 
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Så gott som samtliga vårdare anser att det är olika på grund av att alla patienter är olika och 

har individuell vård, alla kan inte behandlas lika. 

Strand m fl. (2009) menar att en av vårdarens viktigaste uppgifter är att interagera med 

patienter på ett bra sätt, då det skapar god kontakt och är lämpligt för en bra återanpassning i 

samhället. Att lyssna på patienten och att försöka förstå patienten ur dess egen synvinkel är en 

del av omvårdnadens konst. Vi ser i våra intervjuer att vårdarna anser att en bra kontakt är 

viktigt för att patienten skall göra framsteg i vården. Intervjupersonerna svarar även olika på 

ordet vård, men att kontakten är viktig för att ge en bra vård och även en del i vårdandet. 

 

Flera vårdare menar att det finns olika typer av arbete, dels det formella som skriva schema 

och sköta mediciner och städa, men dels patientarbete.  

Arbetet delas upp efter olika typer av ansvar, dels det som skall göras dagligen men sen är det 

patientens olika behov som skall tillfredställas i den mån det går. Vidare är alla patienter olika 

vilket betyder att de har olika behov som de vill ha tillfredställda. 

 

Det kan vara att man skriver schema … allt från att vattna blommor i lägenheten till att 

serva dem på olika sätt (p7). 

 

Kontakt med olika patienter, utflykter, men det är mycket planering med patienterna 

och samtal (p2).  

 

Orden medmänniska och stödperson dyker upp i alla de intervjuer vi gjort. För att personalen 

skall vårda patienten på bästa sätt så behövs det ett bra förhållande mellan dem och patienten. 

För att patienten skall kunna vårdas på rätt sätt måste det gå hand i hand.  

 

I våra frågor som handlar om att det behövs utbildning och vilken kompetens som behövs för 

att arbeta inom rättspsykiatrin menar flera att det behövs att man kan lagar och regler för att 

kunna hjälpa patienterna i deras vardag och att veta vad som gäller i olika typer av situationer 

och beslut om patienterna. En del av de intervjuade menar att det behövs en stor kunskap om 

psykiska sjukdomar, hur sjukdomen ser ut och hur den yttrar sig i vardagen. 

 

Japp kunskap är aldrig fel man bör kunna sjukdomslära osv. man förstår patienten 

bättre (p4). 
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Personalen arbetar utifrån en grundläggande värdering som innebär att man kan se människan 

bakom brottet, att kunna möta patienten i alla olika situationer, att använda sig själv som 

verktyg för att skapa en vårdrelation där man ger patienten möjlighet till tillväxt och 

bearbetning. Det ställs höga krav på den som ska arbeta med psykiskt sjuka människor som 

har begått grova brott. Förutom att man ska ha de teoretiska kunskaperna omkring sjukdomen 

och behandlingen ställs det höga krav på personalens personlighet (Strand, Holmberg & 

Söderberg, 2009).                                                                                      

Det ställs också krav på en känslomässig mognad som man ska kunna använda på ett 

professionellt sätt, som till exempel att man ska kunna vara personlig men inte privat. De 

måste även ha ihärdighet och tålamod då patienternas framsteg ofta sker i små steg och med 

långa tidsintervaller. Man ska vara nyfiken och ha ett intresse att föra etiska och moraliska 

diskussioner kring det faktum att patienterna ofta vårdas mot sin vilja och för att kunna delta i 

resonemang kring utskrivningar. Personalen på avdelningarna ses som patienternas 

föredömen och stor vikt lägges vid att de uppträder korrekt även under sin fritid (Strand, 

Holmberg & Söderberg, 2009).                                                                                      

All sorts missbruk både under arbetstid och fritid är olämpligt och om det upptäcks så får den 

anställde delta i klinikens drog/avvänjningsprogram och detta gäller även om en närstående 

har problem. Spel och utlåning av pengar mellan patient och personal godtas inte och ej heller 

mellan personalen på arbetstid. Våld får heller inte förekomma om inte nöden kräver det 

(Strand, Holmberg & Söderberg, 2009).                                                                                      

Ja det tycker jag … mmm ja grejen är den att du kan komma att jobba här efter 

gymnasiet men jag kan tycka de är … här är det dömda personer som har begått ett 

lagbrott så man bör kunna lagar men viktigaste är sjukdomsläran som är viktig här 

(p9). 

 

Omvårdnad är ett naturligt element inom all slags vård den syftar till att tillgodose 

allmänmänskliga och personliga behov på olika plan. Den innefattar alla behov som en patient 

kan tänkas behöva hjälp med, det kan vara allt från hygien, sömn och mat till trygghet 

gemenskap och självkänsla. Omvårdnadens syfte är att stärka hälsan, förebygga sjukdom samt 

att bevara hälsa.  
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Rättspsykiatrisk omvårdnad innehåller allmän omvårdnad som all personal utför men den 

innehåller även specifik psykiatrisk omvårdnad. Det ställs stora krav på personalen då det 

kräver en specifik kunskap och en del omvårdnad även är lagstyrt (Strand, Holmberg & 

Söderberg, 2009). 

 

6.1.2. Svårigheter och fördelar inom sin profession 

 

Några i personalen menar att sjukdomen i sig kan vara en svårighet innan man vet hur den ter 

sig. Andra menar att det inte finns några svårigheter med att arbeta inom rättspsykiatrin.   

Svårigheterna att arbeta inom den rättspsykiatriska vården skiljer sig mycket beroende på vem 

man frågar. En del i personalen menar att det faktum att det är en sluten avdelning och att 

patienterna är inlåsta gör det svårt, då det påverkar patienterna negativ vilket i sin tur påverkar 

vården. Att kunna motivera patienterna är en stor del i arbetet. 

  

Rättspsykiatri är ett omfattande intrång i en persons liv och dess personliga integritet, det 

finns troligtvis ingen annan del av vården som innehåller så många etiska ställningstaganden 

och etiska konflikter. Den grundläggande regeln om självbestämmande försvinner till stor del 

när behandlingar och undersökningar sker med rättsligt sanktionerat tvång. Rättspsykiatrin är 

ett ännu större tvång än fängelse då vården sker på obestämd tid.                                                

Det gäller för personalen att inse att gränsen mellan en etiskt försvarbar behandling och en 

kränkande handling är subtil. En annan etisk känslig fråga som finns inom rättspsykiatrin är 

var gränsen går mellan olika slags tvång och även manipulation och övertalning (Strand, 

Holmberg& Söderberg, 2009).  

.  

Ja det är lätt att hitta svårigheter t.ex. att patienterna är frihetsberövade, det påverkar 

patienten negativt, man måste hitta motivation till patienten. Patienten skall känna sig 

delaktig i sin egen vård och det kan vara svårt (p1). 

 

Strand m fl.( 2009) menar att om vårdaren lyckas med motivationsarbetet utgör detta en 

mycket viktig del av patientens behandling. För att få patientens till detta stadium krävs det att 

motivationsarbetaren är öppen och ärlig mot patienten. 
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En annan intervjuperson menar t.ex. att det kan vara frustrerande att samhället inte tar sitt 

ansvar efter avslutad vård, vilket gör att patienten kan bli kvar på avdelningen längre än vad 

som krävs och detta påverkar patienten negativt. 

 

Det som kan vara frustrerande kan också vara tiden t.ex. om vi anser att vi är klara 

med en patient och de skall ut i samhället men vi möter på motstånd t.ex. kommunen 

andra intressenter, och sysselsättning (p2). 

 

Det kan också beslutas om att dra in eller avslå förmåner eller utskrivning av den intagne. 

Patienten befinner sig alltid i en beroendesituation till personalen vilket är viktigt att 

personalen tänker på. Det är till exempel så att personalen bestämmer om personlig hygien, 

kost, klädsel och videofilmer. Den etiska hållningen är speciellt viktig när tvångsåtgärder 

utförs så som isolering, bältesläggning, tvångsmedicinering och visitation. Genom att man 

arbetar med ett etiskt förhållningssätt och att man för etiska diskussioner så hoppas man att de 

etiska problemen som uppstår kan lösas på ett för alla anställda tillfredställande sätt. 

Förmågan att se de etiska svårigheterna är ett av de första stegen mot etiskt försvarbar vård. 

Det krävs också att ledningen ger klara direktiv till personalen om vårdens utformning och om 

de regler som gäller för att skapa en etiskt försvarbar vård (Strand, Holmberg& Söderberg, 

2009). 

 

Vi menar att det finns medel för en bättre samverkan mellan rättspsykiatrin och kommunerna 

men den efterföljs inte alltid, men personalen menar att det inte fungerar så. Kommunerna bör 

ta sitt ansvar i frågan som sysselsättning och boende för de intagan efter avslutat vård. 

 

Många av de intervjuade menar att fördelarna är tiden. De tycker att de har tid att utföra sitt 

arbete med patienterna då det inte är en ”svängdörrsvård”. De bedömer att arbetet med 

patienterna får ta tid för att det skall bli så bra vård som möjligt för patienten. 

 

Oj så har jag aldrig tänkt … men vi har inte svängdörrs vård här … vi har tid med 

patienterna, och vi kan göra misstag med tanke på tiden (p2). 

 

Absolut … att man har gott om tid med patienterna, jag har jobbat på andra 

avdelningar innan och känslan av att aldrig bli färdig fanns alltid där (p5). 

 



23 
 

Några intervjupersoner menar att en av fördelarna med att ha gott om tid med patienterna är 

att avdelningen är lugn och man har fria händer att göra saker med patienterna, vilket gör att 

relationen mellan vårdare och patient blir bra, vilket i sin tur ger bra resultat i vården. 

Vårdarna har tid att genomföra den behandling och brottsbearbetning som de skall och vill 

göra med patienterna. Intervjupersonerna nämner även att i all sjukvård så möter man 

människor som är i lidande och att den lagstiftning vi har i Sverige är bra då det ger möjlighet 

till att vårda de som är sjuka. 

 

6.2. Vårdarens relation till patienten 

 

Relationen mellan vårdare och patienten kan vara svår i ett arbete där man umgås dagligen 

med sina patienter och där patienterna kan vara på avdelningen under flera år. Detta gör att 

relationen mellan patient och vårdare kan utvecklas i något mer än en vårdande roll. Som vi 

nämnt tidigare är det många av de intervjuade som menar att de är en förlängd arm i 

vardagen.  

 

Vårdarens roll är att hjälpa patienten med det som de behöver hjälp med, att skapa en kontakt 

med patienten så att det finns tilltro dem i mellan. Hur är man personlig men inte privat och 

vem är det som sätter gränserna? 

  

6.2.1. Vara personlig men inte privat 

 

Flertalet av de intervjuade menar att man har en roll hemma och en på arbetet, att det är de 

själva som sätter gränser för hur mycket de vill berätta om sig själva. De anser att det är en del 

av vården. 

 

… jag har inga problem att berätta om mig själv ... men jag vill att det är jag som 

berättar om mig själv, jag vill inte att det är någon annan som gör det. Patienterna 

bjuder på sig själva då måste jag också göra det (p4). 

 

Personlig blir jag … jag berättar om min familj men inte vad de heter … det är så här 

att vi vet så mycket om våra patienter … vi måste kunna ge lite av oss själva (p2). 
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Att vara personlig men inte privat anser vi vara viktigt i det vårdande arbetet, och de vårdare 

som vi intervjuat anser att det behövs för att skapa en bra relation med patienterna.  

 

Goffman menar att patienterna ändrar sitt beteende när de befinner sig på institutionen på 

grund av de osynliga beteende mönster som finns inom institutionen (Lindqvist & Nygren, 

2006). Det är därför viktigt att personalen beter sig på ett sådant sätt att miljön på 

institutionen blir så bra så möjligt för alla som befinner sig där.  

 

I resultatet av Hörbergs forskning kan man se att patienterna känner att de granskar varandra 

på avdelningen, att en patient inte får ha för nära kontakt med personalen. Personalen i 

undersökningen känner också att patienterna håller öga på varandra för att de inte anses 

korrekt bland patienterna att bli för bra kompis till personalen. Både personal och patienter 

beskriver att de får mycket bättre kontakt sinsemellan om de vistas utanför avdelningen. Det 

är inte bara patienten som väntas att foga sig i reglerna utan även personal som nyanställs ska 

skolas in i ordningen som råder på avdelningen, skillnaden är att personalen får gå hem 

medans patienten tvingas vara kvar. Patienterna försöker visa upp ett fördelaktigt beteende då 

de vet att allt de säger och gör och allt de inte säger och gör dokumenteras. Dokumentationen 

påverkar deras chans till frihet vilket är deras yttersta mål (Hörberg, 2008). 

 

Men det kan vara svårt att vara personlig men inte privat med tanke på hur länge vårdarna 

träffar patienterna. I frågan om det inte kan bli för personligt i relationen med patienterna så 

menar ungefär hälften att det inte kan uppstå en mer personlig relation. De menar att deras roll 

är ett vara personal och detta vet patienterna om.  

 

Nej jag är personal, jag har inga problem med min personliga sfär (p6). 

 

Nej det handlar om medvetenhet (p4). 

 

Höglund (1996) menar att personalen uppfattar kompisrollen som ett felaktigt förhållningsätt 

som de erfarna tar avstånd ifrån. De anser att den som använder sig av detta i arbetet klarar 

inte av den interaktionella kompetensen. Den som intar kompisrollen blir ofta mera populär 

bland patienterna men kopplas ofta samman med bristande ansvarstagande av den erfarna 
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personalen. Att vara kompis betonar ofta lek istället för allvar i behandlingen. Särskilt den 

nya, unga och oerfarna personalen och elever faller ofta in i det här med kompisförhållande 

och får ofta förtroende av patienten då de betraktas som ”ofarliga”, de som inte ställer krav 

(Höglund, 1996).  

En del av vårdarna menar att förhållandet med patienten är viktig, att de fungerar för att de 

känner förtroende, men att man bör se upp så att det inte blir ett allt för stort 

kompisförhållande. Samtidigt att det ändå är viktigt för vården och relationen. Flera menar att 

om det uppstår en för privat kontakt, där man som vårdare inte är bekväm, anser flertalet av 

vårdarna att det är bara att säga till patienten att man inte vill svara på det. De intervjuade 

säger: 

Man skall vara personlig men inte privat ... de flesta patienterna är här väldigt länge så 

man får tänka till ofta. Men jag säger till patienterna om jag tycker bli för privat (p5). 

 

Jag får aldrig glömma vilken roll jag har ... och det finns en gräns som jag inte får gå 

över … men patienterna vet ofta vilken roll man har (p2). 

 

Gränsen mellan det privata livet och det professionella är inte alltid lätt att förhålla sig till. 

Många av patienterna vill gärna höra om personalens fritid och privata liv men om man en 

dag blir ovänner och patienten hotar personalen så kan man ångra att man berättat för mycket 

om sig själv (Carlander, Ericsson & Wikander, 1996).   

 

Värdigheten och respekten mellan vårdare och patient är viktig enligt de som vi har intervjuat. 

Flera menar att man bör vara smidig i sitt sätt att begränsa sig så att man inte förstör den 

relation man byggt upp med patienten tidigare. Om det behövs måste man sätta en tydlig 

gräns och säga till patienten utan att vara nedlåtande.  

 

Det händer att jag säger till dem rakt ut att jag inte svarar på det … men med glimten i 

ögat, att man gör det på ett värdigt sätt (p6). 

 

Vårdarens sätt att bemöta patienterna speglar många gånger hur de själva blir bemötta av 

patienterna. De är som vi tidigare sagt att bemöta patienten med respekt för att skapa en bra 

kontakt med patienten för att vården skall bli så bra så möjligt. Vi anser att det är något 

personalen håller med om. Att man får ge något för att få något. 
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6.2.2. Synen på maktanvändning  

 

Maktperspektivet i ett arbete som handlar om låsta dörrar och olika typer av normer inom en 

egen värld är svår att komma bort ifrån. I frågan om hur personalen uppfattar sig själva ur ett 

maktperspektiv och hur de förhåller sig till makt i sitt arbete är en komplicerad diskussion. 

Det krävs att personalen är medvetna om vad de arbetar med och hur det utför de 

arbetsuppgifter som för individen kan kännas påtvingade. Personalen vi intervjuat har varit 

väl medvetna om sin roll inom rättspsykiatrin vilket vi anser vara värt att benämna i vårt 

arbete. 

 

All personal vi intervjuat menar att det är vård de utför inte ett fängelsestraff och i frågan om 

de är vårdare eller fängelsevakt så blir svaret genomgående vårdare.  

 

Vårdare… en fängelsevakt ser mer på brottet jag ser på människan (p3). 

 

VÅRDARE TVEKLÖST … de är inte dömda till ett straff de är dömda till vård så 

enkelt är det (p6). 

 

Vårdare helt och hållet, jag vårdar, jag finns som ett mentalt stöd för patienten (p2). 

 

Personalen uttrycker stark att de ser sig som vårdare och inte vakter eller ”plitar”. De menar 

att patienterna är här för att vårdas inget annat och att vården inte fungerar om patienterna ser 

vårdarna som vakter, då relationen dem i mellan inte skulle fungera om patienterna inte har 

förtroende för dem.  

Goffman (2004) menar också att vissa småfrågor som ställs av patienten kan kännas 

kränkande, sådana frågor som vilket i normala fall inte är kränkande eller förnedrande. 

Författaren ger i sin bok Totala institutioner ett exempel på en patient som frågar efter 

toalettpapper när denna skall på toaletten. En handling som kan kännas kränkande för 

patienten, men som inte uppfattas så av vårdarna (Goffman, 2004).  

 

Vi menar att det krävs en fingertoppskänsla från vårdarna, så man inte glömmer att se 

förfrågan från patientens perspektiv och att man kan förstå att patienten tycker det är 

kränkande.  
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… det krävs mycket socialkompetens för att lyckas som behandlare… (p8). 

 

 

Lindqvist & Nygren (2006) menar att det är viktigt hur personalen är emot patienterna, 

vårdarnas personlighet speglar hur patienterna bemöter vårdarna. Om vårdarna bemöter 

patienterna på ett trevligt och bra sätt så speglar det bemötandet från patienterna. 

Interaktionen dem i mellan är viktig för att skapa en bra kontakt dem i mellan. 

 

Personalen inom rättspsykiatrin kallas ofta för ”plitar” av de intagna. Patienter som är dömda 

till vård har ingen sjukdomsinsikt och uppfattar ofta avdelningen som ett fängelse och 

vårdarna som vakter. Många av patienterna har tidigare suttit i fängelse och där kallas 

personalen för ”plitar” (Höglund, 1996).  

Vi uppfattar det som att det inte är en titel som är bra för varken vårdare eller patienter inom 

rättspsykiatrin då det skapar en dålig bild av vårdplatsen och påverkar vården negativt. Inom 

kriminalvården gör de säkert ett utmärkt arbete inom sitt gebit men för att vårda psykiskt 

sjuka människor krävs en speciell kompetens som vakterna inom kriminalvården vanligtvis 

inte har. 

Vården regleras av fysiska och rumsliga gränser, det finns regler om hur patienterna förväntas 

bete sig i olika situationer och på olika platser. Om dessa överträdes så förväntas personalen 

att handla och de upplever sig ofta som tjatiga föräldrar. Reglerna verkar också vara till för 

fostran och för att upprätthålla säkerheten, vårdande och vaktande moment löper hela tiden 

parallellt med varandra. Det är viktigt att arbetslagen arbetar lika annars kan det bli så att det 

finns en god helg och en ond helg, då lagen arbetar varannan helg (Höglund, 1996). 

En av vårdarna menar att etik och moral är något som diskuteras i de vårdteam som finns på 

avdelningen. Och hur de skall hantera situationer om det är så att något blir fel i vården. En av 

vårdarna utrycker sig följande i frågan hur de ser på maktförhållandet dem i mellan: 

 

Ja det är klart speciellt patienter som är dömda, dem har vi en oerhörd makt över, men 

samtidigt skall vi göra patienterna delaktiga i sin vård och jag anser att vi skall göra 

dem så delaktiga det bara går… sen i bemötandet, att vi bemöter patienterna med en 

värdighet ... att försöka att det inte blir vi och dem på ett negativt vis (p6). 
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Kompetensen från vårdarna är inte bara vilken typ av utbildning de har, flertalet av de 

intervjuade menar att det krävs en bra personlighet för att kunna jobba på en sluten 

vårdavdelning för att man skall kunna uppnå ett bra resultat i vården. Att kunskaper som 

respekt och empati i är viktig i vården menar vårdarna. 

 

 Förutom min utbildning … man får ju ha ett bra bemötande och vara en 

personkännare och ha lite etiskt tänkande (p1). 

 

Det behövs engagemang och medmänsklighet (p3). 

 

Tvångsvård innebär inte alltid fysiskt våld utan kan ”bara” vara inlåsning och kontinuerlig 

övervakning. Samtidigt som tvång betyder att självbestämmandet sätts ur spel så måste 

kränkningen av den personliga integriteten begränsas. Gränsen mellan tvång och frivillighet 

är oskarp inom den psykiatriska vården, det som personalen kallar övertalning har en glidande 

övergång till tvång. Fysiskt tvång kan innebära allt från medicinering till bältesläggning och 

det får enligt lagar och regler bara användas med tidsbegränsning och dessa beslut omprövas 

ofta (Ottosson, 2005).  

Det är viktigt att om personalen behöver genomföra en åtgärd som går emot patientens vilja, 

att patienten känner tilltro till vårdarna så att ingen kommer till skada och att vårdarna 

förklarar klart och tydligt meningen med den åtgärd som skall genomföras är för patientens 

skull.  

Att arbeta med inlåsta patienter innebär att det för eller senare kan komma att bli så att det 

kommer en situation där tvång är nödvändigt, även om sådana beslut enligt de intervjuade 

absolut inte är önskvärt eller bra varken för patienten eller för vårdarna. Den vårdande rollen 

som personalen har kan bli skadad och det kan ta tid att bygga upp en relation till patienten 

igen.  

Intervjupersonerna menar att det svåra med att arbeta med dömda patienter inte är själva 

brottet utan att beslut styrs av lagar och att de lagarna inte alltid gör nytta för patienten. En av 

intervjupersonerna menar att lagen kan sätta stopp för vissa beslut men att det kan vara 

befogat pågrund av att det alltid finns en anledning till beslutet.                                                                          
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En annan intervjuperson utrycker sig följande i frågan om svårigheter med att arbeta med 

dömda patienter: 

 

Nej egentligen inte, jag har lätt att skilja på person och brott … många gånger är 

patienterna offer också. Men visst kan patienterna väcka saker hos en … (p6). 

 

6.2.3. Mönsterpatient 

 

Anledningen till varför vi har med denna diskussion i vårt arbete är för att vi anser att frågan i 

sig kan vara intressant för våra läsare att se på denna fråga på två olika sätt. Dels 

mönsterpatient i den mening att vården fungerar, och de normer som finns implementeras på 

ett bra och smidigt sätt och dels för vad vårdarna anser om sitt sätt att se på en mönsterpatient. 

Några menar att en mönsterpatient är en patient som svarar på medicinen och där vardagen 

och vården rullar på så att det blir bättre och bättre för varje dag.  

 

Större andelen av de intervjuade menar att det inte finns en mönsterpatient, att det inte har 

funnits en mönsterpatient under den tid de jobbat inom rättspsykiatrin.                                                    

 

En av intervju personerna säger: 

 

Då hade de inte varit här … men man måste jobba med var och en efter deras 

förutsättningar, det som den ena kan, kan kanske inte den andra … men visst en 

patient som det rullar på för ... som sköter sig som man skall, där bearbetningen 

fungerar som det skall och ser bra resultat (p6) 

 

En annan menar följande: 

 

Finns det en mönster familj…(p2). 

 

En annan menar att det beror på hur man ser på frågan: 

 

Men en mönster patient för mig personligen … så är det någon att jobba med … en 

utmaning. Men en patient som är färdigvårdad är en mönsterpatient (p9). 
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Om författarna av undersökningen själva ombads svara på denna fråga skulle svaret bli nej, vi 

menar att det finns en mer eller mindre lättbehandlade personer, och att de alla är individer så 

behöver de olika typer av hjälp och vård. 

Denna fråga var den fråga där vi fick mest olika svar, beroende på hur intervju personen 

tolkade frågan. Skall frågan tolkas ur ett personligt arbetsperspektiv så menar de flesta att de 

vill ha en utmaning i arbetet, men i frågan om patienten själv så menar de att bara de blir 

friska och mår bra så anser de att de är mönsterpatienter.  

 

Att arbeta med människor är inte som att arbeta inom t.ex. en industri, då människor är 

tänkande varelser och vi är alla olika med olika behov (Goffman, 2004).  

 

Vi anser att vi kan se en glädje och en stolthet att arbeta med sjuka patienter och att målet hela 

tiden är att få patienterna friska. Oavsett hur lång tid det tar så slutar man aldrig att arbeta med 

patienterna. Detta ser vi som en mycket stor styrka och det glädjer oss att personalen vi 

intervjuat ser sitt arbete som något viktigt och på ett professionellt sätt. 

 

6.3. Åsikter om rättspsykiatrin  

 

Vi skall i detta denna analysdel diskutera vårdarnas syn på rättspsykiatrin som den ser ut i 

dag. Samhället syn skiljer sig ofta från den verkliga situationen som råder, vi vill därför 

undersöka hur vårdarna ser på rättspsykiatrin. 

Hela syftet med den rättspsykiatriska vården är att förhindra att patienten återfaller i sådan 

grov brottslighet som har med den psykiska störningen att göra och har fått dem placerade där 

från början. En viktig del av arbetet är brottsbearbetning, att förstå att de utfört ett brott och 

dess konsekvenser samt att försöka hitta det som framkallar till exempel ett grovt våldsbrott.  

Det andra syftet är som vid all vård att främja hälsa och livskvalitet genom att de så 

småningom ska kunna leva ett självständigt liv i samhället under samma villkor som alla 

”normala” människor. För att lyckas med detta förutsätter det insatser och kunskap från olika 

håll. Återfallsprevention är en viktig del i arbetet med dessa patienter omkring 

utskrivningstillfället, om man inte har en god öppenvård efter utskrivning så är risken för 
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återfall stor. Likaså hjälp med bostad och stöd när de är utskrivna är viktigt men faller ofta då 

det är många olika aktörer som ska samarbeta (Nationell psykiatrisamordning, 2006) 

6.3.1. Vårdarens syn på dagens rättspsykiatri 

 

Flertalet av personerna i personalen som vi har intervjuat menar att rättspsykiatrin fungerar 

bra och att det inte finns några bättre alternativ för tillfället. De menar att blanda de dömda 

patienterna med de patienter som finns på andra avdelningar gör att sjukdomen kan komma i 

kläm.  

Två i personalen säger följande: 

Det fyller en funktion … jag har jobbat med patienter som varit inlåsta på 

vårdavdelningar och det är inte bra pågrund av att de har så många andra diagnoser… 

patienterna kom i kläm på alla håll och kanter (p3). 

 

…. här blir vi mer specialiserade vilket är bra (p5). 

 

Några menar att det inte finns alternativ till rättspsykiatrin då det inte fungerar att sätta sjuka 

människor i fängelse eller på vanliga vårdavdelningar då de behöver mer tid för behandling. 

 

Alternativet hade varit fängelse men det tror jag inte varit bra för patienterna ... de har 

ju begått ett brott på grund av sin sjukdom. Man måste vårda de sjuka, sen kan man ju 

prata om brotten (p7). 

 

Vi ställde oss då frågan om det fungerar inom rättspsykiatrin, om det verkligen gör någon 

nytta eller om det bara är så att det inte finns andra alternativ för de som vårdas inom 

rättspsykiatrin? Svårigheten med denna fråga är att vi bara kan hänvisa till den avdelning vi 

varit på och de intervjuer vi gjort vilket inte ger en helhetsbild på den svenska rättspsykiatrin.  

Fördelen är att de intervjuade har jobbat ett flertal år inom rättspsykiatrin så de har kunskap 

om andra avdelningar på andra orter.  
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Jag tycker att avdelningen fungerar bra … jag har ingen statistik men visst det har 

funnits de som kommit tillbaks, men bara en som jag vet har återfallit i brott (p9). 

 

Flertalet av de intervjuade menar att det alltid går att förbättra sättet att vårda, men de anser 

att på deras avdelning fungerar det mycket bra även om det alltid finns specifika insatser som 

kan bli bättre.  

Någon menar att samarbetet mellan olika avdelningar inom Sverige skulle kunna fungera 

bättre, men att det är en svår procedur att genomföra då deras avdelningar styrs av lagar och 

regler och sekretess vilket försvårar förändringar. Alla rättspsykiatriska avdelningar behandlar 

inte samma typer av brott och sjukdomar. De som har dömts för olika sorters sexbrott, 

exempelvis pedofili, behandlas på särskilda avdelningar på ett fåtal platser i landet. 

 

6.3.2. Önskemål om förändring inom rättspsykiatrin 

 

Förändring inom rättspsykiatrin kan vara svårt då det är lagar och regler som styr det dagliga 

arbetet och som kontrollerar vården. Det är även lagar som säger vad som skall göras och vad 

som inte får göras med patienter, det är trots allt skattepengar som betalar de insatser som 

görs för patienter.  

 

På frågan om det är något vårdarna vill ändra inom rättspsykiatrin så finns det flera förslag.  

Någon menar att det krävs bättre sysselsättning för det patienter som är i utskrivningsfas. De 

menar att sysselsättningen för de patienter som skrivits ut är dålig. Att de flesta patienter 

skulle klara av ett något så när vanligt arbete och att det är viktigt för en fortsatt rehabilitering 

för att komma ut i ett så vanligt liv så möjligt.  

Rehabiliteringsvården utåt det är svårt att få bostad osv. … men det är kommunens 

problem inte vårat för det ligger inte hos oss (p7). 

Några menar att det som behöver ändras inom rättspsykiatrin inte ligger på deras bord, utan 

att det är kommunerna som inte tar sitt ansvar vilket gör att avdelningen i sig inte kan påverka 

eller ändra sitt sätt att arbeta. Några menar att det som skulle kunna göra vården bättre är en 

mer öppen vård. 
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Ja att man ökar patientens delaktighet i vården… det tror jag skulle vara spännande 

(p6). 

 

Intervjupersonen menar även att en mer öppen vårdinsats skulle vara bättre för patienten, men 

de krävs mer resurser till rättspsykiatrin i sådana fall. 

Svaren vi får skiljer sig stor utsträckning från varandra. Det som vi anser vara gemensamt är 

att om de får mera resurser så kan de utnyttja det spelrum de har maximalt.  

Framförallt då alla patienter är olika varandra och de fordrar olika typer av vård bortsett från 

den sjukdom de har. Att sjukdomarna ter sig olika beroende på person och att då olika typer 

av vård skulle kunna ge större resultat. 

 

Eftersom rättspsykiatrin har ett komplext och ansvarsfullt uppdrag så kan det spekuleras i om 

den ”vanliga” kompetensen som krävs inom psykiatrin i övrigt räcker till. Om verksamheten 

vill genomsyras av ett behandlande perspektiv så kan det behövas mera personal som är 

utbildade specialpedagoger, beteendevetare och också en stark bemanning av läkare, 

psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter. En varierad personalgrupp genom ålder, kön, 

intressen och kultur ger också en god behandling vilket ger en berikande mångfald. Det 

skapas bärande relationer och skapar utvecklande miljöer om man kan blanda personalen och 

patienterna efter gemensamma intressen. Flertalet av patienterna är män som har problem i 

sina relationer till kvinnor och genom att ha en blandad personalgrupp så ger det dem träning i 

att umgås med båda kön. Ett optimalt utnyttjande av en blandad personalgrupp ställer krav på 

ett bra ledarskap och chefsfunktioner (Strand, Holmberg & Söderberg, 2009). 

 

6.3.3. Vård eller fängelse 

 

Diskussion om varför man inte bör ta de patienter som begått brott på grund av sjukdom och 

sätta dem i fängelse som en vanlig fånge kan göras lång. Faktum är att de har begått ett brott. 

Skillnaden mellan dem och en vanlig brottsling är att de begått brott på grund av sin sjukdom, 

annars kanske de aldrig hade begått ett brott. Patienternas psykiska tillstånd är av sådan art att 

det behövs mer vård under längre tid samt att det sker en brottsbearbetning under vårdtiden. 

I vår diskussion vill vi framförallt ta ställning till två olika frågeställningar. 

Den ena frågan är om man inte bara borde ge patienterna medicin, sen sätta dem i fängelse? 
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Flertalet av intervjupersonerna menar att det inte skulle vara bra för någon då patienterna 

skulle komma ut efter en tid och deras sjukdom skulle inte vara behandlad så varken 

samhället eller patienten tjänar på det.  

Nej det tycker jag ej … det jag skulle sträva efter i så fall är om det är så att 

patienterna skulle skrivas ut efter en kortare tid än vad fängelsestraffet skulle ha varit, 

så hade jag hellre sett att de skulle göra sista tiden på anstalt. Men inte bara medicinera 

dem… NEJ (p9). 

Det kan vara positivt på grund av att de får tidsbestämt, men de får ingen vård vilket 

inte är bra (p4). 

 

I vår andra frågeställning riktades frågan om det skulle införas strafftid efter färdig vårdtid så 

menar många att det är ett individuellt för varje patient och att det kan vara en mycket svår 

frågeställning. Någon menar att några av patienterna kan vara i psykos under brottet vilket gör 

att de kan vara friska efter ca 1 år, men samtidigt menar de att det är sjukdomen som gör att 

brottet begåtts. Några menar att samhällssynen hade varit annorlunda om det fanns en strafftid 

bakom. 

 

Ja det skulle vara bra om de bedöms som friska… ja det kanske skulle vara bra då blir 

det inte den diskussionen utifrån samhället att de inte fått nått straff över huvudtaget 

(p3). 

 

Alla är överens om att det är vård patienterna behöver, inte straff och att det är vård som de 

utövar på sitt arbete. Men att samhällsynen påverkar deras sätt att se på frågan.             

 

Goffman (2004) skriver i boken Totala institutioner att samhället syn på institutioner som 

fängelse och mentalsjukhus ofta ses som en förvaringsplats för i detta fall patienter, en 

förvaringsplats från samhället. Vi menar att det i viss mån är en förvaring, men att 

förvaringen erbjuder vård och hjälp för patienten, vilket vi menar ändrar synen på ordet 

förvaring och att det ändrar dess innebörd. 
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7. Slutdiskussion 

 

Vår undersökning visar på att en personlig mognad från vårdarna krävs för att vården skall bli 

så bra så möjligt för patienterna och att det är vård som bedrivs, inte straff. Att vara en bra 

medmänniska och bra förebild mot patienterna är viktigt då interaktionen dem i mellan 

påverkar vården. Konsten att vara personlig men inte privat är en viktig del i arbetet med 

patienter, dels för att vårdaren har en arbetsroll som skall upprätthållas men även för att skapa 

en bra relation med patienten så att vården blir så effektiv så möjligt. Vid intervjuerna så 

framkom även att de allra flesta tyckte det var viktigt med en bra utbildning som innehåller 

sjukdomslära och en del om lagstiftningen. Undersökningen visar på att vårdarna ser att 

rättspsykiatrin fyller en viktig funktion i dagens samhälle, och att det inte finns andra 

alternativ för tillfället. De anser ändå att det alltid går att göra förändringar till det bättre. Den 

litteratur vi använt oss av har ett flertal gånger bekräftat det som har framkommit genom 

intervjumaterialet hur vårdarna upplever sitt arbete samt hur man bör vara och bete sig i sin 

roll som vårdare. I diskussion om hur utformningen av en framtida rättspsykiatri skall ske får 

vårdarna stöd från litteraturen, behovet av mer resurser och specialkompetens kan komma att 

behövas i framtidens rättspsykiatri för att förbättra vården ytligare. 

Vårt syfte med arbetet var att undersöka hur vårdarna ser på sin roll, vilken syn de har på 

rättspsykiatrin och på den relation som de har till de patienter som finns där. De intervjuer vi 

har genomfört har vi fokuserat på vad vårdarna tycker om och hur de ser på den 

rättspsykiatrin som finns i dag. 

De som vi har intervjuat menar framför allt att deras arbete är att hjälpa patienten i dess 

vardag och att vara en förlängd arm för patienten. Detta innebär all typ av vård och omsorg 

som behöver skötas för att patienten skall kunna må bättre. Detta för att de skall bli friskare 

och i ett senare skede kunna klara sig själva i sin vardag.  

Intervjupersonerna trivs bra med det arbete de utför och menar framför allt att de har tid med 

patienterna. Att skapa den kontakt som behövs i ett vårdande arbete tar tid att genomföra. Vi 

ser att ordet medmänniska dyker upp ofta i våra intervjuer, och vi menar att detta ord är 

viktigt.  
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Även att man har rätt utbildning är viktigt, inte bara för en själv, utan främst för patienten. För 

att kunna hjälpa patienten på ett så bra sätt så möjligt krävs både sjukdomslära och kunskap 

inom juridik så att man kan se patientens olika behov.  

Vi ser även vikten av att se patienterna och deras olika behov, det den ena patienten behöver 

hjälp med behöver kanske inte den andra patienten hjälp med. Detta gör att vården måste 

individualiseras och att det är viktigt att patienten själv är med i planeringen av sin vård i den 

mån det går. 

Vi ser att det finns en stolthet i att arbeta inom rättspsykiatrin på den avdelningen vi har varit 

och att de som jobbar där tar sitt jobb på allvar och har en stor respekt för sin yrkesroll. 

Vårdarens roll ses som viktigt om man vill uppnå resultat. Man måste ha ett humant synsätt 

när man jobbar med patienter som har begått brott som man i andra fall kan se som 

avskyvärda och det kan vara en svårighet. Kunskapen som vårdarna bär med sig är viktig inte 

enbart för patienterna utan också för dem själva så att de kan skapa en bra vård på sin 

arbetsplats. 

Att kunna vara personlig men inte privat kan vara svårt då vårdarna träffar patienterna väldigt 

ofta och under långtid. Flera av vårdarna säger att man måste ge lite av sig själv för att få lite 

tillbaka. Detta ser vi som ett viktigt steg i den humana vård som vi anser bedrivs. 

Att vara personlig skapar en relation med patienten, vilket är en del i arbetet inom 

rättspsykiatrin. Vi ser även att flertalet av vårdarna inte har problem med att hålla en personlig 

men inte privat sfär i sitt arbete. Arbetsrelationen mellan patienter och vårdare finns alltid där 

och den styrs inte bara av vårdarna utan även av att patienterna vet vart gränsen går. Skulle 

den övertrampas så ser vi att relationen mellan patient och vårdare är så professionell så 

vårdarna kan svara på ett sådant trevligt och bra sätt att patienterna tar ett steg tillbaks. Även i 

dessa fall så ser man vikten av ett bra förhållande mellan vårdare och patient. Värdighet och 

respekt mellan vårdare och patienter är viktigt och respekten går inte att uppnå om man inte 

arbetar för den. 

Alla vårdare menar att det är vård som de bedriver, det är inget fängelsestraff, fast dörrarna är 

låsta och det finns strikta regler vad som får göras och inte. Vårdarens personlighet ses som 

viktig då återigen det humana synsättet ses som viktigt och att man har att det finns en respekt 

dem i mellan. Att kunna sätta sig in i hur en patient mår och kunna jobba utifrån detta är en 

viktig egenskap hos en vårdare, empati och respekt belyses ett flertal gånger i vårt arbete. 
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Synen på rättspsykiatrin är bra, men de utgår enbart från sin egen avdelning eftersom det kan 

vara svårt att se hur de arbetar på andra avdelningar runt om i landet. Personalen menar att det 

inte finns så många alternativ till vård då fängelse inte är ett alternativ för patienterna.  

Detta är inte fördelaktigt för varken patienterna eller för samhället, meningen med 

rättspsykiatrin är att vårda, inte att fängsla. Vi ser även en fördel med att ha uppsikt på 

patienterna dagligen och under så pass lång tid eftersom man då man får en bra bild av 

patienten och kan utforma vården på bästa sätt.  

Att förändra den rättspsykiatrin som finns i dag är svårt och det krävs mer pengar. Visst 

framkommer det att det går att göra andra typer av vård men att det är just resurserna som 

saknas. Viljan att förändra finns om det bara skulle vara någon som vågade satsa och 

ekonomin fanns. 

Vi har i detta arbete sett en vilja att förändra och hjälpa de patienter som finns inom 

rättspsykiatrin och det glädjer oss att de vi intervjuat inte ser sig som normaliteter utan att 

även de kan göra fel. Det är enligt vår åsikt bra att de också skiljer på arbetet med själva 

sjukdomen och med patienternas individuella behov i vården.  

Att vårdarna tar sitt arbete på ett stort allvar glädjer oss även det, då vi förstått att de vill vara 

med och hjälpa och vårda och att de är medvetna om att det är svårt. De reflekterar över sitt 

arbete så att de inte hamnar i de fallgropar som finns om man jobbar på samma arbetsplats i 

flera år. 

Den tidigare forskning vi använt oss av har inte alltid stämt med de svar vi fått i våra 

intervjuer men att en bra interaktion mellan vårdare och patienter är viktiga, samt att 

vårdarnas sätt att agera ger en positiv inställning på de patienter som bor där.  

Flera tankar har dykt upp under arbetets gång och flertalet handlar om respekt till de patienter 

som finns på avdelning, svårigheter med att kunna se människan bakom brottet och att kunna 

våga säga att man gjort fel framför en patient. Vi anser att det krävs mycket från en person att 

göra detta, vi har även insett att vikten av en bra relation mellan vårdare och patient. Om inte 

den fungerar hur skall man då kunna vårda och hjälpa?  

De etiska och moraliska diskussioner som förs mellan vårdarna i de arbetsgrupper de har, är 

viktigt för både avdelningen och för patienterna så att arbetet inte stannar upp i ett vårdande 

vakuum.  
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9. Intervjuguide 

 

Inledning 

 Vilka är vi/vårt arbete 

 Frågor innan intervjun börjar 

Professionalitet i sitt yrke 

 Kan du beskriva dig själv/ utbildning/erfarenhet 

 Kan du beskriva ditt arbete 

 Svårigheter/fördelar med att arbeta inom rättspsykiatrin 

 Hur ser du på din roll som vårdare, vad är din funktion för patienterna 

 Ser du dig som fängelsevakt eller är du vårdare/ skillnad dem i mellan 

 Anser du att din röst blir hörd, i frågan om patienterna hälsa/utskrivning/vardag 

 Anser du att din röst skal väga tyngre i beslut angående patienterna 

 Vad anser du man bör kunna, för att utföra ditt arbete 

 Anser du att det krävs utbildning för ditt arbete/varför 

 Spelar personligheten på en vårdare stor roll/ i så fall vad 

 Hur ser du på relationen med dina kollegor är den viktig/för vem 

 

 Svårigheter med att arbeta med dömda patienter/ exempel 

 Hur ser du på makt förhållandet mellan dig och patienten, och hur hanterar du den 

 Hur förhåller du dig till ditt arbete med de intagna i ditt dagliga arbete/personligt                     

 Kan det uppstå en mer personlig relation mellan dig och patienten/exempel 

 Hur hanterar du en situation där det uppstår en mer personlig relation mellan dig och 

den intagna 

 Om du inte ”klickar” med en patient, byter du ut dig själv då? Om du gör det, för vem 

gör du det för, patientens skull eller din egna 

 Anser du att du gör någon skillnad i ditt sätt att arbete med patienten, utifrån hur de är 

som personer, och inte en på grund av det jobb du skall utföra (tillgänglig för alla). 

 Är det lätt att bli dömande på grund av deras tidigare brottsliga handlingar/hur visar 

det sig i ditt arbete 

 Hur hanterar du en sådan situation/ om det inträffar 



41 
 

 Finns det en risk med att du blir miljö anpassad till avdelningen, att du ser de intagna 

som en grupp, i stället för på en individ nivå. Fördelar/nakdelar 

 Finns det en mönsterpatient, beskriv 

 Spelar bemötande av vårdaren någon roll i bemötandet av patienterna 

 Skall patienterna få fängelse efter att de blivit friska 

 Hur ser du på rättspsykiatrin som institution 

 Hur anser du rättspsykiatrin fungerar i dag i sin helhet 

 Något du vill ändra inom rättspsykiatrin 

 Bör man inte bara ge patienten medicin och sätta dem i fängelse  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


