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Sammanfattning 

 

 

I Sverige finns idag en vårdform där patienter som begått brott under grav psykisk störning 

samvårdas med personer som har ett allvarligt självskadebeteende. Dessa inrättningar måste 

då förhålla sig till två olika vårdsätt. Vi vill därför undersöka om personalen beskriver och 

upplever eventuella skillnader i interaktionen med patienter vilka vårdas med stöd av olika 

tvångsvårdslagar på en rättspsykiatrisk avdelning. Vi har använt oss av en kvalitativt ansats 

där vi har intervjuat sex yrkesverksamma inom rättspsykiatrin. Med hjälp av symbolisk 

interaktionism samt vårdkulturteori har vi analyserat den empiri som framkommit från 

intervjuerna. Resultaten visar att personalen vill se patienterna såsom en homogen grupp men 

brottet/handlingen påverkar patientsynen. Resultaten visar även att interaktionen villkoras av 

personalens attityder och värderingar samt att den individuella vården försvåras ytterligare av 

samvården. Slutsatsen blev att personalen skildrade en diskrepans där de å ena sidan beskrev 

att interaktionen var likadan oberoende av vilken patientgrupp det var. Samtidigt framkom att 

de upplevde och gjorde skillnader mellan LRV- och LPT-patienter.  
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FÖRORD 
 

Vi vill tacka de personer som möjliggjort vår studie. Först och främst ett stort tack till 

enhetschefen på den undersökta avdelningen för att hen vidareförmedlade vårt behov av 

respondenter. Ett stort tack till den personal som tog sig tid att medverka i intervjuerna trots 

hård arbetsbelastning. Vi vill även rikta ett tack till Stefan Sjöström för sitt stöd i 

handledningsprocessen. 
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1. INLEDNING 

 
1.1 PROBLEMBAKGRUND  

 

I media har vi under 2000-talet kunna läsa om de självskadande patienter som samvårdas med 

lagöverträdare på rättspsykiatriska institutioner. Dessa två olika patientgrupper vårdas under 

olika juridiska förutsättningar. Den ena gruppen patienter är dömda enligt LRV, vilket betyder 

Lag om rättspsykiatrisk vård och den andra gruppen vårdas enligt LPT, som är Lagen om 

psykiatrisk tvångsvård. LRV är till för att skydda samhället mot farliga personer och LPT är 

till för patientens egen skull. I denna kontext innebär det att två socio-professionella 

bemyndiganden finns närvarande, som både erbjuder psykiatrisk vård samt representerar 

rättsväsendet (Holmes, 2005). Man ska vårda LPT-patienter utifrån deras psykiska tillstånd 

med en strävan efter autonomi och i förlängningen ett tilltänkt samtycke till vården såväl som 

ett presumtivt tillfrisknande. Värdegrunden ska vila på omsorg och tvånget ska endast ske när 

patienten inte själv kan se det nödvändiga behovet av vård. De patienter vilka vårdas under 

LRV ska rehabiliteras samt det psykiska måendet förbättras. Den rättspsykiatriska vården 

arbetar även återfallspreventivt med de enskilda individerna. Ericson (2010) skriver i sin 

rapport till Rättspsykiatriska Regionkliniken i Sundsvall att rådande orsaker till denna typ av 

samvård kan vara att patienter remitteras från den allmänpsykiatriska vården enligt LPT, dels 

för att de vårdresurser som erbjudits inom allmänpsykiatrin varit uttömda eller att en 

bedömning gjorts att patienten kräver vård på en annan säkerhetsnivå för att trygga dennes 

säkerhet och överlevnad. De LPT- patienter som dömts till psykiatrisk tvångsvård på en 

rättspsykiatrisk avdelning är många gånger väldigt vårdkrävande. Från media och 

patientorganisationer har det riktats kritik mot att LPT-patienter vårdats på rättspsykiatriska 

kliniker. Kritiken har handlat om att patienterna har vårdats tillsammans med LRV-dömda, 

men även användandet av olika tvångsåtgärder. Den rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall 

startade efter all kritik om samvård en speciell vårdavdelning för LPT-patienter. Avdelningen 

bedrivs helt avskilt från LRV vården gällande inskrivningar, juridik och vård (Ericsson, 

2009). Dessa två patientgrupper ska ha rätt till lika vård, respekt och bemötande, detta är 

någonting som bör finnas i varje vårdinrättnings värdegrund. Ändå finns en möjlighet att 

personalen påverkas i sitt bemötande, beroende på omgivningens attityder samt samhällets 

normer för hur man ser på de två patientgrupperna. Förutom yttre värderingar kan den 

vårdkultur som finns på en avdelning forma personalen och interaktionen kan påverkas av 

detta. De brott LRV-patienterna begått kan ofta vara grova och inbjuda till känslor såsom 

avsmak, och då de patienter som vårdas med stöd av LPT inte har begått något brottsligt kan 

det väcka andra känslor, exempelvis sympati och empati. Samhället anser att LRV- 

patienterna är en kategori som, på grund av sina brott, bör vårdas på så sätt att samhällets 

säkerhet beaktas, medan de LPT dömda patienterna ska vårdas samt skyddas från sig själva 

och risken för patientens liv eller hälsa ska vara avgörande när frågan om tvångsvård prövas. I 

den kontexten måste det tas hänsyn till både brottet och den psykiska störningen, men även de 

patienter vilka inte vårdas under strikt brottslagstiftning måste foga sig till en kraftigt 

säkerhetsanpassad miljö. När dessa olika patientgrupper vårdas tillsammans innebär det att 

vårdkulturer skapas utifrån de behov olika diagnoser och farlighet kräver. Men hur påverkar 

då det den personal som jobbar för och med dessa patienter? Uppkommer det en vårdkultur 

baserat på konformitet där den vedertagna ansatsen är att bemöta brottet/handlingen samt 

villkoras insatser, attityder och värderingar av detta? Eller råder det konsensus i att se 

människan bakom brottet/handlingen. Vi kondenserade våra tankar och koncentrerade oss på 

just den eventuella diskrepansen där fokus ligger på om och hur det påverkar vårdkulturen 

och interaktionen. Den komplexitet som uppstår i de miljöer där man blandar rättspsykiatriskt 
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vårdande med allmänpsykiatrisk vård, kan i sig påverka den vårdkultur som finns på dessa 

avdelningar.   

 

Inom socialt arbete finns olika uppdrag som delvis handlar om att se till individens och 

samhällets bästa. Inom rättspsykiatrin finns ytterligare dubbla uppgifter som innebär att man 

både ska sätta gränser och vårda patienterna. Som socionom har man en signifikant roll i 

patienternas liv och inom rättspsykiatrin finns en stark vårdtradition som kan göra det svårt att 

arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Studien är relevant för socialt arbete då vi anser att det är 

viktigt med kunskap om vilka faktorer som kan underlätta och/eller försvåra mötet med 

patienterna. 

 

 

1.2 RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD OCH PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD  

 

Historiskt sett har det svenska rättssystemet varit samstämt med den övriga västerländska 

synen på straffrättsliga åtgärder. År 1965 ändrades dock det då Sverige kom att genomdriva 

en ny lag där man avskaffade undantag baserade på ansvarslöshet. Psykiskt störda 

lagöverträdare har sedan dess dömts för brottet i domstol men därefter ålagts olika former av 

åtgärder vilka motiverats av gärningsmannens behov av vård. I tidsperioden fram till 2008 var 

fängelsestraff inte tillåtet för brottslingar som begått en kriminell gärning under en allvarlig 

psykisk störning. Rättspsykiatrin blev då påföljden för dessa gärningsmän. Denna ”svenska 

modell” präglas av två principer, dels ett försök till avskaffande av moraliskt ansvar samt 

utelämna begrepp såsom skuld, ansvarsskyldighet, försoning samt vedergällning, och dels 

integrering av psykiatrisk vård i det rättsliga straffet. I juli 2008 gjordes ett par små ändringar 

i brottsbalken. Detta innebar att om ett brott har begåtts under påverkan av en allvarlig 

störning, nu bara ger upphov till ett antagande att en sanktion är en mer gynnande påföljd än 

fängelse (Svennerlind et al. 2010). Det kan man läsa i Brottsbalken 30 kap 6 § 1st att den som 

har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas till 

en annan påföljd än fängelse. Rätten får döma till fängelse, endast om det finns synnerliga 

skäl. Vid bedömningen av om det finns sådana skäl ska rätten beakta: 1. om brottet har ett 

högt straffvärde, 2. om den tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård, 

3. om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom rus eller på 

något annat liknande sätt, samt 4. omständigheterna i övrigt.  

 

År 2009 fanns det inom rättspsykiatrin totalt 1116 platser i Sverige. Under det senaste åren 

har cirka 300 personer överlämnats till rättspsykiatrin vilket är en minskning jämfört med för 

fem år sedan. Vårdtiderna har dock blivit längre (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010).  

Socialstyrelsen (2009) har regelbundet gjort endagarsinventeringar av den psykiatriska 

slutenvården vilka har omfattats av både LRV och LPT. Man har därför information om hur 

beläggningen förändrats över ett tidsspann av 17 år. Tabellen visar antalet inneliggande, 

slutenvårdade patienter vid fem endagsinventeringar 1991, 1994, 1997, 2005 samt 2008 
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uppdelade på frivillig vård (enligt HSL) och tvångsvård (enligt LPT respektive LRV).  

 
 

Det har skett en kraftig minskning av tvångsvårdade patienter enligt LPT efter 1992 då de nya 

tvångsvårdslagarna trädde i kraft. Tidigare hade lagstiftningen legat under Hälso-och 

sjukvårdslagen (1982:63)  

 

När man vårdas under LPT (lag 1991:1128) innebär det att patienten lider av en allvarlig 

psykisk störning och att patientens behov av psykiatrisk vård är ofrånkomligt och inte kan 

tillgodoses på annat sätt än genom intagning på en sluten psykiatrisk avdelning. Det krävs 

även att patienten motsätter sig den vård som behövs eller att dennes psykiska tillstånd är så, 

att det finns befogad anledning att anta att vården inte kan ges med patientens medgivande. 

Tvångsvården ska syfta till att sätta patienten i stånd att inse behovet av, och frivilligt 

medverka till, nödvändig vård samt ta emot det stöd han eller hon behöver. Patientens 

vårdbehov ska bedömas med hänsyn till om patienten till följd av sin störning är farlig för 

annans hälsa eller personliga säkerhet. Chefsöverläkare kan ansöka till förvaltningsrätten om 

tvångsvården ska fortsätta längre tid än fyra veckor. Bifall kan ges med högst fyra veckor och 

därefter med högst sex månader åt gången. Tvångsvård kan pågå under flera år även om detta 

är ovanligt. Man kan även tilldömas öppen psykiatrisk vård där patienten kan vistas fritt ute i 

samhället, så länge han eller hon följer vissa särskilda villkor. Det kan vara att patienten 

fortfarande är skyldig att underkasta sig medicinering, annan vård eller behandling. Syftet är 

att underlätta rehabilitering av patienter vilka inte längre bedöms vara i behov av inneliggande 

vård.  

 

Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) gäller de personer vilka fått en rättspåföljd 

men som även är i behov av psykiatrisk vård. En person kan inte dömas till fängelse om den 

till följd av sin allvarliga psykiska störning har saknat förmåga att inse gärningens innebörd. 

Detta gäller inte om personen genom egen bristande förmåga orsakat av rus eller något annat 

liknande orsakat gärningen. Är man dömd till LRV ska beslutet omprövas var sjätte månad 

hos förvaltningsrätten. Via domstol kan man även dömas till LRV med särskild 

utskrivningsprövning (SUP). Det står att läsa i Lag (1991:1129) 16§b att om det innebär att 

om det finns risk för återfall i brott ska ett beaktande göras och ett beslut angående 

utskrivning bedöms av länsrätten. Chefsöverläkare ska ansöka om förlängning av vårdtiden 

var sjätte månad, det ska där lämnas en redogörelse för de eventuella risker för återfall i 

brottslighet som kan tänkas till följd av patientens psykiska störning. Det ska även redogöras 

för de planerade insatser som utformats för att motverka återfall i brottslighet. Men även för 

vistelse på egen hand utanför vårdavdelningen, men inom sjukvårdsinrättningens område 

krävs länsrättens medgivande.  
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1.3 SYFTE 

 

När syftet planerades hade vi en uppsjö av intresseområden. Vi kom dock alltid tillbaka till 

den rättspsykiatriska vården och hur dess roll förändrats över tid. Vi fängslades av hur 

personal hanterar och internaliserar rådande vårdkultur. Vi ville se om det fanns någon 

diskrepans i personalens interaktion gentemot de olika patientgrupperna LRV och LPT. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur personal beskriver och upplever eventuella skillnader 

i interaktionen med patienter som vårdas med stöd av olika tvångsvårdslagar (LPT och LRV) 

på en rättspsykiatrisk avdelning. 

 

 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 Ser personalen på LPT- respektive LRV-patienter som olika kategorier?  

 Anser personalen att det är lämpligt att samvårda de olika patientgrupperna? 

 Vilka utmaningar uppfattar personalen att det finns i patientinteraktionen? 

 Påverkas personalen av den brottslighet som LRV-patienter varit inblandad i? 

 Finns det inslag av strafftänkande i relation till LRV-patienter? 
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2. METOD 

 
Vi har använt en kvalitativ ansats som metod för att undersöka interaktionen mellan personal 

och patient i en rättspsykiatrisk miljö. Enligt Patel & Davidsson (2003) kan kvalitativ 

forskning vara induktiv, deduktiv eller abduktiv i sin karaktär. Ett abduktivt perspektiv 

innebär att forskaren arbetar induktivt för att sedan pröva sina teorier och övergå till ett 

deduktivt perspektiv. Risken med abduktiv ansats är att forskaren väljer intresseområde 

utifrån tidigare erfarenheter, vilket är något som eventuellt påverkat vår studie. Vi har pendlat 

mellan befintliga teorier och utifrån den insamlade empirin, något som Patel och Davidsson 

förklarar kan vara en styrka när flera teorier existerar sida vid sida. På så sätt skapas en 

teoretisk pluralism, som har gjort att abduktion varit ett lämpligt förhållningssätt för oss. 

Uppsatsen är skriven utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, där intervjupersonernas 

beskrivningar, upplevelser och livsvärld av de fenomen vi har avsikt att undersöka står i 

fokus. Perspektivet riktar uppmärksamhet mot världen så som den konkret upplevs och erfars 

ur ett subjektivt perspektiv, där den individuella upplevda erfarenhetsvärlden undersöks. 

Beteckningen fenomenologi har sitt ursprung från grekiskans phaimenomenon, och betyder 

”det som visar sig” och logos ”lära” (Thomassen, 2007). Vidare redogör Thomassen för hur 

perspektivet kräver att forskarna tonar ner sin förförståelse och inblandning vilket vi har 

strävat efter. I vår uppsats antog vi detta perspektiv för att undersöka intervjupersonernas 

upplevelser samt att våra antaganden i minsta möjliga mån skulle påverka respondenternas 

svar. 

 

2.1 URVAL 
 

Vi har valt att undersöka en rättspsykiatrisk verksamhet som vårdar patienter enligt Lag 

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Den 

urvalsmetod vi använt oss av är bekvämlighetsurval/tillfällighetsurval. Enligt Bryman (2011) 

innebär det att forskaren tar kontakt med personer som är relevanta för studiens tema och som 

kan vara svåra att komma i kontakt med. Metoden valdes främst utifrån bekvämlighetsskäl, då 

vi ansåg att det var mest tidseffektivt att kontakta enhetschefen som i sin tur tog kontakt med 

personal knuten till undersökt vårdlag. Om vi hade gjort ett sannolikhetsurval hade resultaten 

eventuellt blivit mer generaliserbart och tillförlitligt. Det hade vi dock inte möjlighet att göra 

på grund av tidsmässig begränsning. Enhetschefen på den rättspsykiatriska enheten delade ut 

informationsbrev där psykolog, kurator, skötare och sjuksköterskor kopplade till avdelningen 

fick anmäla sig som intressenter. Initialt anmälde fyra personer, två skötare och två 

sjuksköterskor sitt intresse. Enhetschefen kontaktade oss när intervjuerna kunde utföras. 

Senare anmälde sig psykolog och en kurator sin frivilliga medverkan. Datainsamling och 

urvalet av intervjupersoner har gjorts i en mellanstor kommun i Norrland och intentionen var 

att undersöka personalens interaktion med patienter. 

 

2.2 AVGRÄNSNINGAR 

 

Vår studie har genomförts i en mellanstor norrländsk kommun. Endast personal från en 

avdelning har intervjuats för att undersöka interaktion och vårdkultur. På den valda 

avdelningen samvårdas LRV- och LPT-patienter, dessa är de grupper vi avgränsat oss till. Vi 

har valt att endast intervjua personal, då ett patientperspektiv inte skulle vara genomförbart. 

De yrkeskategorier vi intervjuat är skötare, sjuksköterskor, kurator och psykolog då de arbetar 
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patientnära, vi har valt att inte inkludera läkare eller enhetschefer. Vi kommer inte närmare 

redovisa de arbetsuppgifter de yrkesverksamma har eller hur deras dagar ser ut.  

 

 

2.3 INTERVJUER 
 

Bryman (2011) beskriver att data om individers uppfattning kan insamlas genom intervjuer, 

observationer eller dokumentanalyser. Vi hade kunnat välja att utföra en observationsstudie 

men på grund av den stränga sekretess som råder inom rättspsykiatrin fanns inte möjlighet att 

få tillträde till den dagliga interaktionen mellan personal och patient. Ytterligare en orsak till 

varför en observationsstudie inte genomfördes var då två av intervjupersonerna tillhörde 

yrkesgrupperna psykolog och kurator där risken var stor att vi skulle störa interaktionen 

mellan personal och patient. Vi valde därför att genomföra intervjuer med personal i en 

neutral miljö vilket innebar ett rum utanför avdelningen. Bryman (2011) redogör för 

intervjuns fördelar då det kommer till att samla in kvalitativa data. Genom semi-strukturerade 

intervjuer behandlar forskaren specifika teman där intervjupersonen har frihet att utforma 

svaren på önskvärt sätt. Uppföljningsfrågor kan ställas om intervjupersonen anknyter till 

något respondenten sagt. Intervjuprocessen är flexibel men utgår från den ordning 

intervjuguiden är utformad. Denna metod valdes för att skapa en öppenhet i 

intervjusituationerna. Vår intention var att intervjua tio personer, vilket slutade med att sex 

stycken deltog. Tidsramen var cirka en timme per intervju. Vi informerade om uppsatsens 

syfte samt möjligheten att avbryta intervjun utan närmare förklaring samt rätten att inte 

behöva svara på varje enskild fråga. Vidare frågade vi om tillåtelse att spela in intervjun via 

diktafon och att endast vi, opponenterna och examinatorn skulle ha tillgång till ljud- och 

textmaterialet. Enligt Bryman (2011) är inspelning nödvändig för att ta reda på vad som sägs i 

en intervju och hur de säger det. Då den inspelade intervjun sedan ska transkriberas och 

omvandlas till text är det viktigt att författarna flertalet gånger lyssnar igenom intervjun för att 

inte missa det latenta och manifesta i texten. Vid de flesta intervjusituationer var två av oss 

närvarande för att tillsammans på bästa sätt förstå innebörden i intervjun men även för att se 

till att alla frågor i intervjuguiden besvarats. Annelie utförde intervju nummer ett, två och fem. 

Linda gjorde intervju fyra och sex och Karin den tredje intervjun, var och en transkriberade 

sina egna intervjuer. Innan intervjuerna utfördes diskuterade vi för- och nackdelar med att 

vara två stycken intervjupersoner och en respondent. Nackdelarna, enligt oss, var att 

respondenten kunde känna sig i underläge medan fördelarna bestod av att fler personer 

tolkade och uppfattade intervjupersonens svar, något som vi ansåg övervägde nackdelarna. 

Efter att vi genomfört intervjuerna startade analysarbetet. 

 

 

2.4 INNEHÅLLSANALYS 

 

I analysen av intervjuerna använde vi oss av kvalitativ innehållsanalys. Analysmetoden 

användes för att uppmärksamma det latenta och det manifesta i intervjuerna. Det manifesta 

innehållet är det som uttalas i texten och är greppbart i intervjupersonernas egna berättelser. 

Det latenta innehållet är det underförstådda innehållet som kan uttolkas mellan raderna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Bryman (2011) beskriver innehållsanalysen som en metod 

som handlar om analyserandet av olika dokument och texter. Forskaren använder sig av ett 

metodiskt tillvägagångssätt för att utforma meningsbärande enheter, koder, kategorier och 

teman. Avsikten med innehållsanalysen är att resultaten inte blir en följd av forskarens 

personliga åsikter av materialet utan att skapa en helhetsbild av det påtagliga innehållet i det 
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aktuella temat. Metoden handlar om att vara flexibel och pendla mellan de olika analysstegen 

såsom teori, empiri och analys, något som vi under arbetets gång gjort. Innan vi 

transkriberade intervjuerna gick vi tillsammans igenom hur i skulle förhålla oss till vårt 

material. Vi enades om att vi skulle skriva ut pauser och upprepningar för att inte missa 

viktiga undertoner i intervjuerna. Vi transkriberade intervjuerna och läste igenom varandras 

för att få en helhetsbild av svaren. När vi analyserade empirin utgick vi från intervjuguiden 

för att på ett strukturerat sätt få svar på frågeställningarna. I de transkriberade intervjuerna 

valde vi ut relevanta meningsbärande enheter som sedan reducerades till koder. Koderna 

analyserades utifrån dess latenta och manifesta innebörd som i sin tur resulterade i våra 

kategorier. När koder och kategorier sammanställts utmynnade det i tre teman som pekade på 

det mest relevanta slutsatserna av vårt empiriska material som blev: personalen vill se 

patienterna som en homogen grupp men brottet/handlingen påverkar patientsynen. Det andra 

temat var strafftänkande färgar av sig på LPT-patienter, och det tredje temat mynnade ut i att 

den individuella vården försvåras av samvården. Det finns, enligt Bryman (2011), två olika 

perspektiv på denna metod. Den ena sidan säger att innehållsanalysen inte är en 

forskningsmetod, utan snarare utgör ett angreppssätt vid undersökningen av materialet. Den 

andra sidan beskriver den som en forskningsmetod med en stor betoning på analysen. Då vi 

har använt innehållsanalysen som ett angreppssätt på intervjumaterialet läggs stor vikt vid det 

empiriska materialet. Vi anser att analysprocessen också är en viktig del i arbetet för att på ett 

överskådligt sätt strukturera materialet från intervjuerna. Genom att även fokusera på 

analysförfarandet har vi strävat efter att utförligt beskriva tillvägagångssätt och empiri, vilket 

är något som Kvale (1997) redogör för. Att göra en bedömning om analysen går att 

generaliseras till andra miljöer benämns analytisk generalisering där läsaren gör en 

bedömning av uppsatsen (Kvale 1997). Med utgångspunkt i detta kan vi därför skapa en 

förståelse för vår undersökning där läsaren avgör om den är överförbar till andra kontexter.  

 

För att vidare undersöka studiens trovärdighet har vi utgått från Bryman (2011) som menar att 

trovärdigheten har fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera är viktiga för att studiers resultat trovärdiga. Med tillförlitlighet menas 

att forskaren rapporterar resultaten till personerna som deltagit i studien för att se om 

forskaren uppfattat dem korrekt. Överförbarhet innebär att forskaren ger så detaljerade 

beskrivningar av arbetsförloppet som möjligt, så att den som vill kan överföra studien till en 

annan miljö. För att en studie ska anses pålitlig bör forskarteamet grundligt redogöra hela 

processen, själva bedöma kvalitén och hur procedurer tillämpats. Sedan kan andra forskare 

fungera som granskare av materialet för att exempelvis bedöma i fall eventuella teoretiska 

slutsatser är berättigade. Att uppnå fullständig objektivitet anses svårt i samhällsforskning 

men forskare ska försöka säkerställa att de agerat i god tro, att de inte medvetet låtit 

exempelvis personliga värderingar styra arbetet (Bryman, 2011).    

 

 

2.5 ETISKA REFLEKTIONER 
 

I de etiska principerna för samhällsvetenskaplig forskning är det forskarens uppgift att 

uppfylla informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär enligt Bryman (2011) att forskaren ska delge intervjupersonerna 

undersökningens syfte. Genom att få kännedom om syftet ska de intervjuade ha tillräcklig 

information för att ta ställning till ett medverkande. De ska bli informerade om att deltagandet 

är frivilligt och att det när som helst har rätt att avbryta medverkan utan att det ifrågasätts. För 

att uppfylla informationskravet har vi muntligt och skriftligt informerat om studiens syfte, 
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dess frivillighet och rätten att avbryta. Genom att utse en kontaktperson kunde informanterna 

via denna person förmedla om de ville dra tillbaka sitt deltagande. Samtyckeskravet 

återkommer till att intervjupersonerna själva har rätten över att bestämma om sin medverkan. 

För att säkra att ett samtycke fanns under hela processen har frågan om frivillighet vid varje 

intervjutillfälle behandlats samt rätten att inte behöva svara på varje enskild fråga. 

Konfidentialitetskravet ska säkra att forskaren i studien utelämnar intervjupersoners identitet 

(Bryman 2011). Alla personuppgifter har utelämnats samt att allt material har förvarats i 

lösenordsskyddad dator eller arbetsrum med lås. Genom att enhetschefen förmedlade frivilliga 

intervjupersoner kan vi inte garantera deras anonymitet gentemot denne. Däremot kan vi 

garantera att intervjupersonerna inte kan identifieras i texten av utomstående läsare och inte 

heller av enhetschefen eftersom personuppgifter har avidentifierats i uppsatsen. 

Nyttjandekravets huvudsyfte är att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 

användas för forskningens ändamål (Bryman 2011). En tid efter att uppsatsen lämnats in och 

godkänts raderade vi intervjuerna samt strimlade det utskrivna materialet. 

Under studiens gång kan några etiska dilemman uppkommit, detta är endast något vi kan 

spekulera i utan närmare kännedom om dem. Vi insåg tidigt att det var svårt att hemlighålla 

intervjupersonernas identitet för enhetschefen, dock har vi i uppsatsen försökt att avidentifiera 

specifika svar för att försvåra igenkänning av en speciell person. Risken finns att 

intervjupersonerna kände obehag då vi var två intervjuare vid de flesta intervjuer. Detta i sin 

tur kan ha påverkat intervjusvaren, något som vi ändå övervägde att göra. Vi försökte skapa 

en god stämning där en mer samtalsliknande situation hade möjlighet att uppstå och där 

respondenten kände att det var fritt att uttrycka tankar och åsikter utan att vi värderade dessa. 

 

2.6 METODDISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka hur personal beskrev och upplevde eventuella skillnader i 

interaktionen med patienter som vårdades med stöd av olika tvångsvårdslagar på en 

rättspsykiatrisk avdelning. Bryman (2011) skriver att fenomenologi handlar om att betrakta 

mänskligt beteende och för att kunna förstå meningen i människors beteende ser man saker ur 

den andres perspektiv. Metoden möjliggjorde att vi dels fick inblick i hur interaktionen såg ut 

ur ett personalperspektiv men även hur den upplevda vårdkulturen beskrevs. Det urval vi 

gjorde för studiens syfte var avdelningspersonal som bestod av skötare och sjuksköterskor för 

att få en inblick i hur det patientnära arbetet ser ut. Även kurator och psykolog valdes för att 

få ett kompletterande perspektiv. Syftet med urvalskriterierna var att få en vidgad bild av 

interaktionen och vårdkulturen på den undersökta avdelningen, vilket möjliggjordes av 

urvalet. Information som kom till vår kännedom under intervjusituationerna var att personal 

sedan en tid tillbaka diskuterat bemötande inom psykiatrin och att det fanns en risk att 

intervjusvaren därför präglades av nyligen diskuterade dilemman. Att en av oss hade 

arbetslivserfarenhet inom akutpsykiatrin kunde påverka förförståelsen av det studerade 

fenomenet. Detta visade sig genom att intervjufrågorna ibland präglades av det egna intresset, 

dock har vi strävat efter att utlämna den typ av information i uppsatsen Ytterligare ett problem 

som vi upplevde under vissa intervjusituationer var att respondenterna svarade på ett sätt som 

de trodde att vi förväntade oss. Bryman (2011) beskriver detta fenomen, som kallas 

intervjuareffekten, som innebär att intervjupersoner försöker ge en positiv bild av sig själv 

vilket skapar en skevhet i intervjupersonernas svar. Dock hade vi hjälp av innehållsanalysen 

där det latenta, som enligt Graneheim & Lundman (2004), innebär det som inte sägs i ord utan 

något som kan läsas mellan raderna. Tack vare metoden kunde vi därför tillåta oss att tolka 

det intervjupersonerna sa på ett underförstått plan. Vid själva intervjusituationen sa 
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personalen ibland en sak och i samma fråga kunde de säga en annan. Vi har, denna metod till 

trots, strävat efter att inte lägga in egna värderingar i intervjupersonernas svar. Det som var 

gemensam för intervjuerna var att svaren många gånger var motsägelsefulla. Vissa av 

intervjupersonerna gav utförliga och fylliga svar på frågorna, medan andra verkade ha svårt 

att minnas erfarenheter där de interagerat med patienterna. Vad detta beror på vet vi inte, dock 

framkom det efter en stunds intervjuande att när andra frågeställningar kom på tal, besvarades 

tidigare ställda frågor indirekt. Vi hade kunnat genomföra fokusgruppsintervjuer med 

personalen, som enligt Bryman (2011) innebär att man intervjuar flera personer samtidigt 

utifrån ett visst tema eller frågeställningar. Fördelarna med intervjuformen är att 

respondenterna i det sociala samspelet kan framkalla minnen av olika händelser. Denna metod 

skulle möjligtvis ha passat en del respondenter, dock uteslöt vi denna då intervjupersonerna 

hade olika yrkesroller och erfarenheter som vi trodde kunde försvåra samtalssituationen.   

Intentionen var att utföra tio intervjuer för att se likheter och skillnader i intervjusvaren. Dock 

hade personalen vid tiden för intervjuerna en hård arbetsbelastning vilket kan ha varit en 

orsak till varför endast sex intervjupersoner ställde upp. Vi kan därför inte svara på om 

intervjumaterialet hade sett annorlunda ut om fler intervjuer hade utförts. I vissa intervjuer 

fick vi utförliga och fylliga svar som gjorde att empirin var tillräcklig för att kunna svara på 

syftet. När vi sedan skulle presentera resultatet visade det sig att innehållsanalysen tjänade oss 

väl genom att vi på ett strukturerat sätt kunde redovisa empiri, analys och resultat 

tillsammans. Syftet var att utifrån kategorier och teman redovisa vad vi kommit fram till. För 

att skilja på empiri och teori redovisade vi intervjuresultaten i kategorierna och teori och 

intervjusvar tillsammans med våra teman. Gällande studiens analytiska generaliserbarhet har 

vi haft för avsikt att skriva uppsatsen så utförligt att läsaren ska ges möjlighet att bedömda om 

resultaten går att överföra till andra kontexter. Vi anser att studien kan användas för att dra 

slutsatser om andra vårdkulturer inom rättspsykiatrin. 

 

2.7 BEGREPPSDEFINITION 

 

Interaktion- En process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar 

varandra. 

Vårdkultur- Den kultur som formas och vidmakthålls i vården där den enskilde individens 

tankar och handlingar styrs av de värderingar och normer som finns på avdelningen. 

Tvångsvård – Den vård som ges utan patientens samtycke, i denna studie enligt lagen om 

rättspsykiatrisk vård (LRV) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).  

Parapersonal- Personal som i detta sammanhang består av kurator och psykolog. Dessa 

arbetar patientnära men inte på undersökt avdelning. 
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3. TEORI 
 

För att tolka våra resultat har vi valt två olika teoretiska utgångspunkter, Madeleine Leningers 

teori om vårdkultur och symbolisk interaktionism. Symbolisk interaktionistiskt perspektiv har 

valts för att förstå den interaktion som uppstår mellan människor. Vi kommer att använda oss 

av, för vår studie, relevanta begrepp såsom definition av situationen, interaktion, social 

ordning, generaliserade andra, föreställningsvärld samt sympatisk introspektion. 

Vårdkulturteorin valdes för att undersöka vilken vårdkultur som finns på en rättspsykiatrisk 

avdelning, hur attityder och värderingar formas och vidmakthålls. Begrepp som kommer att 

beröras är traditionell och ny vårdkultur, subkultur, manifest och idealkultur samt vårdlidande 

då dessa är relevanta för att förstå hur en vårdkultur uppstår och verkar. Båda dessa teorier 

används för att undersöka hur personal beskriver och upplever eventuella skillnader i 

interaktionen med patienter som vårdas med stöd av olika tvångsvårdslagar på en 

rättspsykiatrisk avdelning. Dessa teorier valdes då vi anser att symbolisk interaktionism och 

vårdkulturteorin går hand i hand. Vårdkultur föds och formas via den interaktion som finns 

mellan olika människor och samtidigt skapas även interaktionen av den gällande 

vårdkulturen. Vi hade även kunnat använda stämplingsteorin som teoretisk utgångspunkt för 

att analysera om interaktionen påverkas av vårdorsak. Då vi anser att stämplingsteorin liknar 

symbolisk interaktionism valde vi den senare, dock undersöker båda teorierna hur avvikande 

beteende internaliseras hos individen men symbolisk interaktionism ger djupare förståelse 

kring interaktionsprocessen. 

 

 

3.1 VÅRDKULTUR 
 

3.1.1 BAKGRUND 

 

Madeleine Leininger var föregångare i att belysa begreppet kultur i relation till området 

vårdvetenskap. Leininger var utbildad sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri. På 

1950-talet arbetade Leininger som terapeut med barn från olika kulturella bakgrunder där hon 

såg att det fanns skillnader i behandlingen av dessa barn. Lite empirisk forskning låg till 

grund för deras arbetssätt då forskningen var utförd i begränsad utsträckning. Leininger ansåg 

att sjuksköterskor och andra yrkesverksamma misslyckades med att uppmärksamma kulturella 

bakgrundsbetydelser hos dessa barn och att det därför behövdes ett teoretiskt perspektiv att 

arbeta efter. Leininger försökte till en början använda psykoanalys och andra terapiformer 

efter andra världskriget för att hjälpa dessa patienter, men lyckades inte då de hade andra 

kulturella erfarenheter än personalen. På 1960-talet doktorerade hon i antropologi vid 

University of Washington i Seattle. Hon utvecklade vårdkulturteorin för att undersöka vård- 

och hälsobehov i olika kulturer. Patienter i olika kulturer med varierande hälsoproblem fick 

Leininger att inse att mänsklig omvårdnad var viktig för ett tillfrisknande och för att 

personerna skulle behålla hälsa och välmående. Initialt skapades teorin för sjuksköterskor 

men har använts av yrkesverksamma inom andra hälsoområden (Leininger 2006). Teorin om 

vårdkultur används för att se hur kulturen på en avdelning speglar den mellanmänskliga 

interaktionen. 
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3.1.2 DEFINITION AV VÅRDKULTUR  
 

Vårdkultur formas och vidmakthålls i vården, där erfarenheter, värderingar, normer och 

traditioner är det som styr den enskilde individens tänkande, beslutsfattande och handlingar i 

ett specifikt sammanhang (Suominen, 1997). Leininger (1970) berör kultur ur ett större 

perspektiv där det mångkulturella samhället och betydelsen för vården är av vikt. Hon belyser 

även att kultur finns i en mindre skala på subkulturnivå. Utifrån den senare definitionen 

kommer vi titta närmare på den kultur som finns inom väggarna på en sluten psykiatrisk 

klinik. Människor delar tankar och känslor vilket gör dem till medlemmar av ett samhälle där 

bland annat språk, klädstil, levnadsvanor och utbildning visar på en kulturell samhörighet. I 

samhället finns det subgrupper som skiljer sig från det omgivande samhället. Grupperna har 

egna kulturella normer och praktiker vilket benämns som subkulturer. Omvårdnad är en 

subkultur där yrkesverksamma har egna normer och praktiker som utövas i arbetet vilket gör 

dessa till en distinkt grupp (Leininger, 2006). Vi likställer den vårdavdelning som undersöks 

med en subkultur. Utifrån ovanstående begrepp dras slutsatser om vårdkulturen på en 

rättspsykiatrisk avdelning. Hörberg (2008) skriver i sin avhandling att den rådande 

vårdkulturen, dess omgivning och uppbyggnad påverkar den vård som utövas inom 

rättspsykiatrin. Vårdkulturen behöver en gemensam värdegrund som visar riktningen för hur 

det är möjligt att skapa förutsättningar och genomföra en vårdande samhörighet. Forskning 

visar dock att vårdkulturen många gånger kan vara hindrande och inte framhäver vare sig en 

samhörighet eller ett faktiskt vårdande (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson 2008). I en 

vårdkultur som är välfungerande har personalen införskaffat sig ett sätt att tänka, som bland 

annat innefattar ett ömsesidigt synsätt gällande etiska frågor och synen på människor. De 

kunskaper, värderingar och erfarenheter som kan delas ska utnyttjas på ett så produktivt sätt 

som möjligt, det är ett fragment av det som ger kulturen sin mening. Personalens kreativitet 

och engagemang kan hjälpa patienten mot en större utsträckning av upplevd hälsa 

(Socialstyrelsen, 2005-2007). Vårdens ledning och verksamhet har en stor funktion både för 

chansen att förverkliga organisationens mål och för arbetstillfredsställelsen. Hur vården 

planeras och hur den fylls med substans kommer också att återspegla sig i relationerna till 

patienten. De normer, värderingar, och rutiner som personalen skapar gemensamt influerar 

patienternas möjligheter att uppnå livskvalitet och god vård (Socialstyrelsen, 2007).  

 

 

3.1.3 DEN TRADITIOELLA OCH NYA VÅRDKULTUREN 

 

Leininger (1970) pratar om den traditionella vårdkulturen samt den nya vårdkulturen, då det 

skett en förändring i denna i ett historiskt perspektiv. Leininger belyser detta när hon förklarar 

att det skett stora förändringar samtidigt som mycket av de gamla vårdkulturerna lever kvar. 

Eftersom hennes teori härstammar från 70-talet antar vi att det skett ytterligare förändringar i 

det hon kallade ny vårdkultur. Trots detta finns det likheter som vi kommer att använda oss av 

för att studera vårdkulturen på den undersökta avdelningen. Leininger påpekar att normer och 

värderingar skiljer sig åt inom den traditionella och nya vårdkulturen. Traditionellt lade man 

stor vikt vid görandet där det sunda förnuftet fick råda medan den nya vårdkulturen 

implementerat intellektuella normer där evidensbaserade tankesätt och kritiskt tänkande sätts i 

fokus för att få en helhetssyn. Symboler av olika slag har alltid varit viktiga för skapandet av 

kulturen. Det kan vara personalens tjänstedräkter och namnbrickor som symboliserat och 

fastställt maktbalansen mellan personal och patient. Inom den nya vårdkulturen har personal 

många gånger plockat bort dessa symboler och förlitat sig på patientrelationen (Leininger, 

1970). Nycklar finns fortfarande som föremål med symbolisk betydelse. Extra tydligt blir det 
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inom rättspsykiatrin där dessa utgör en stor maktsymbol mellan personal och patient där 

patienten är beroende av personalen för att ta sig utanför avdelningens dörrar.  

 

 

3.1.4 MANIFEST OCH IDEAL KULTUR 
 

Leininger (1970) redogör för att det i grupper finns kulturella likheter likväl som det finns 

kulturella skillnader. Dessa likheter och skillnader kan vara språk, materiella saker, religiösa 

övertygelser, matvanor, sociala organisationer och så vidare. Kultur ses som något lärt och 

överförbart från en generation till en annan genom en socialisationsprocess vilket är förstärkt 

av kulturella och sociala institutioner. Vidare redogör Leininger för att kulturen är dynamisk 

och föränderlig. Kulturella grupper bidrar till att förstärka speciella normer och värderingar på 

samma sätt som kulturen kan förändras över tid vilket gör kulturen oförutsägbar. Kulturellt 

beteende är uppdelat i två kategorier, manifest kultur och ideal kultur. Manifest kultur syftar 

till handlingsmönster, trosuppfattningar och känslor som kan uppfattas av andra personer. 

Manifest kultur visar vad människor gör och säger i sina vardagsliv. Ideal kultur handlar om 

trosuppfattningar, praktiker och känslor som avses vara önskvärda men som inte alltid levs 

efter. Det kan, enligt oss, innebära att människor vill vara på ett visst sätt men i realiteten gör 

vi inte alltid som vi säger.  

 

 

3.1.5 ANGRÄNSANDE BEGREPP 

 

Kasén et. al (2008) beskriver begrepp som kan bidra till olika vårdkulturers uppkomst och 

därmed determinerar om kulturen bidrar till vårdlidande. Det är begrepp såsom förstenad och 

icke-vårdande kultur samt caritativ vårdkultur. Den förstenade kulturen definieras av 

förutbestämda mönster för vården och dessa uppfylls på bekostnad av den enskilde patientens 

behov. Patienten tillåts därför inte vara en enskild individ. Detta kan skönjas i föga anpassbara 

scheman som utgör avdelningens struktur, där exempelvis duschning ska ske på bestämda 

tider även om patienten, av olika anledningar, inte orkar. En oreflekterad relation till patienten 

kan leda till en icke-vårdande kultur där försummelser och brister i vården kan uppstå. Om en 

patient är ”tyst” eller ”svår” kan denne åsidosättas av personalen. När man talar om caritativ 

vårdkultur menar man att personalens ”medvetandegörande av och reflektion över den 

rådande kulturen och människobilden” är ett första steg i att bli medveten om vårdkulturen i 

det egna vårdlaget och hur man utveckla den. När man medvetandegör sina rutiner, kan de 

också förändras. I studien kommer dessa begrepp användas och vara av betydelse för att 

jämföra olika vårdkulturer.  

 

 

3.1.6 OLIKA ORGANISATIONERS VÅRDKULTUR 

 

Edvardsson (2005) har forskat om de olika vårdatmosfärer som finns inom vården. Vårdkultur 

ligger nära begreppet vårdatmosfär och det skapas enligt honom skilda atmosfärer för olika 

vårdkulturer. Till exempel har vårdkulturen inom akutsjukvård beskrivits som en kultur 

präglad av tempo, medan vårdkulturen inom palliativ vård kännetecknas av långsamhet. 

Anhöriga skildrar vårdkulturen i akutsjukvården som att vara i ett mörker, att de inte existerar 

och att samverkan mellan dem och personalen är bristfällig. Inom hospicevården beskriver 

anhöriga känslan av att vara delaktiga i ljuset, vara välinformerade och upplever en 

förtroendefull relation till personalen.  
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Holmes (2005) studerade psykiatri inom fängelser i Kanada och hur vårdkulturen kan te sig 

där. Vårdpersonal måste utöva social kontroll och psykiatrisk vård i en mångfasetterad 

arbetsmiljö där psykiatri och fängelse slagits samman. Vårdpersonalens uppdrag är att ge vård 

kopplad med disciplin som bland annat omfattar övervakning och straff. Det är deras 

skyldighet att anmäla och straffa otillåtna handlingar som utförs av interner. Personalen kan ta 

till olika medel för att underlätta vård och övervakning. En av dessa åtgärder är att kalla på 

kriminalvårdsvakter i syfte att de ska underkasta internerna. Framgången av terapin äventyras 

kraftigt av att den tillitsfulla relationen icke är existerande mellan personal och interner. Trots 

betydelsen av interner och personalens relation, utövas eventuella straff för att i möjligaste 

mån effektivisera disciplinen och underkastelsen. Det terapeutiska mötet genomsyras av en 

strikt uppförandekod. Personalen menar att deras reaktion på det lidande som uttrycks av en 

fånge skiljer sig från deras sätt att reagera mot en patient på ett sjukhus, då de aldrig skulle 

erbjuda fången tröst. Holmes anser att detta avstånd kan vara ett resultat av en 

degraderingsprocess av de intagna. 

 

 

3.2 SYMBOLISK INTERAKTIONISM 

 

Stryker (1980, refererad i Trost & Levin 2010) tolkar skilda sätt att se på symbolisk 

interaktionism. Delvis beskrivs ett teoretiskt perspektiv på hur man kan analysera och förstå 

grupper och samhälle. Termen kan också förstås ur ett socialpsykologiskt perspektiv där 

människan gradvis blir mer social och lär sig hur hon ska bete sig i den socialisationsprocess 

som pågår runt omkring oss. Uppsatsen kommer utgå från social interaktionism som ett 

teoretiskt perspektiv för att förstå den interaktionsprocess som pågår mellan personal och 

patienter på en rättspsykiatrisk avdelning. Kärnan i teorin, enligt Trost & Levin (2010) 

baseras på en syn på symbolisk interaktionism som innehåller ett antal grundläggande 

föreställningar om verkligheten som underlättar förståelsen kring skeenden och inte har i 

avsikt att förklara dem.  

 

 

3.2.1 DEFINITION AV SITUATIONEN 

 

Begreppet definition av situationen myntades enligt Trost & Levin (2010) av Thomas & 

Znaniecki som ett viktigt begrepp inom symbolisk interaktionism. Hewitt (1981) menar att 

människors agerande definieras av de personer som finns i den aktuella situationen. Dessa 

personer agerar i förhållande till varandra, till den situation som de befinner sig i och de 

sociala objekt som miljön präglas av. Enligt Nationalencyklopedin beskrivs det så kallade 

”Thomasteoremet” på följande sätt: "Om människor definierar situationer som verkliga blir de 

verkliga till sina konsekvenser". Mer ingående innebär det att människor handlar efter den 

betydelse de ger den sociala verkligheten. Utifrån ett vårdkulturteoretiskt perspektiv kan man 

säga att människan definierar situationen utifrån den rådande kulturen och den 

interaktionsprocess som pågår. Det innebär att människor agerar utifrån den kultur och 

interaktion som finns inom en verksamhet men även genom en växelverkan där den kultur 

som finns påverkar personernas agerande. Trost & Levin (2010) redogör vidare för hur 

individens hälsotillstånd och den egna sinnesstämningen, miljön och gruppsammanhang är 

relevant för vår varseblivning. Trots den subjektiva betoningen finns det en objektiv 

upplevelse om att alla inblandade definierar situationen på samma sätt. Det finns subjektiva 

och objektiva element av en sammantagen situation, där enskilda personer definierar en 



14 
 

 

situation på ett subjektivt sätt, eller ett gemensamt där objektiva överenskomna definitioner 

utgör förståelsen.  

 

 

3.2.2 INTERAKTION 
 

Ett annat viktigt begrepp inom symbolisk interaktionism är interaktion. Det innebär enligt 

Trost & Levin (2010) att aktivt utföra en handling såsom att tala, använda skiftande 

ansiktsuttryck och förstärka det vi säger med rörelser och kroppsspråk. Vi kan även interagera 

genom att inte göra något alls trots en medvetenhet om att vi förväntas göra något i en viss 

situation. Social interaktion är något vi gör med oss själva när vi tänker, där orden är en form 

av symboler. Även känslor är aktiviteter i form av ett slags tänkande, för att känna måste vi 

således tänka där vi inte bara känner en känsla utan även tänker en känsla vilket Rosenberg 

(1990) redogör för. Språk är inte bara ord utan alla symboler som vi har som hjälp då vi 

tänker. Några av de symboler vi använder i vår interaktion är våra ord. Vi talar ett språk där 

varje ord har en betydelse och en mening för oss. För att kommunicera och förstå andra måste 

ordens mening stämma överens. Då vi menar samma sak med det vi kommunicerar blir orden 

symboler. Inom vårdkulturteorin använder Leininger (1970) sig av symboler i mer fysisk 

bemärkelse genom att tala om nycklar som maktsymbol och även personalens arbetskläder 

och namnbrickor vilka påverkar och formar vårdkulturen och den interaktion som ständigt 

pågår. Enligt Trost & Levin (2010) måste orden vara i symbios med de gester vi använder, för 

menar vi inte samma sak är inte heller våra gester eller ord symboler. Detta kan försvåra den 

interaktionsprocess som pågår människor emellan. När vi sedan agerar på det vi interagerat, är 

vi aktiva och handlar. Att vara aktiv i ett interaktionssammanhang innebär att vi är med i en 

process som i sig är föränderlig vilket är skillnaden mellan symbolisk interaktionism och 

grenar inom beteende- och samhällsvetenskaperna som är mer statiska i sitt synsätt. Inom 

symbolisk interaktionism lägger man tonvikten på att vi människor beter oss på ett visst sätt 

och att beteendet styrs av den situation vi befinner oss i och hur vi definierar just den 

situationen. För att förstå människors åsikter, erfarenheter och känslor är aktiviteten som 

utförs ett viktigt instrument att studera för att förstå den kommunikation som finns indirekt 

och direkt mellan individer. 

 

 

3.2.3 SOCIAL ORDNING 

 

Goffman (1970) ser på den sociala ordningen som regler vilka påverkar vårt beteende och om 

vi inte följer interaktionsregler så störs den sociala ordningen. De sociala reglerna är olika 

utformade. Vissa är symmetriska och gäller för alla individer i en situation medan de 

osymmetriska endast gäller vissa individer. Ofta är reglerna till för att vi ska följa den sociala 

ordning som finns vilket begränsar och styr hur vi beter oss.  

 

 

3.2.4 GENERALISERADE ANDRA 
 

Trost & Levin (2010) tolkar begreppet generaliserade andra som Mead använder sig av. De 

menar att omgivningen eller de sociala grupper som finns runt omkring oss skapar individen 

ett jag. Genom att uppfatta förväntningar, normer och åsikter hos den generaliserade andra ser 

sig individen med det perspektiv som andra gör. Leininger (1970) beskriver liknande 

definitioner i sin vårdkulturteori där värderingar och traditioner styr människors tänkande, 
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beslutsfattande och handlingar i en given situation. I människans ”jagskapande” måste andra 

personers roller, känslor och tänkande tolkas samt se hur andra ser på en. Individen måste 

även se hur andra människor uppfattar varandra i en ständigt föränderlig social situation. 

Precis som att den enskilda individen uppfattar och tolkar andras åsikter om sig själv och 

andra ser hon och uppfattar andra. Det vi människor föreställer oss är nästan alltid en process 

som sker utan att vi är medvetna om den (Trost & Levin, 2010). 

 

 

3.2.5 FÖRESTÄLLNINGSVÄRD  

 

Trost & Levin (2010) redogör för, ett för Mead, centralt begrepp, mind, något som Trost & 

Levin översätter till föreställningsvärld. Det syftar till att när vi människor gör nya 

erfarenheter vilket förändrar vår föreställningsvärld som även är en aktivitet som påverkar vad 

vi gör, tänker och säger. Den styr och organiserar de svar vi ger i den sociala interaktionen. 

Föreställningsvärlden är i ständig förändring och genom de grupper vi är en del av, införlivas 

de perspektiv som finns i den miljö som finns runt om oss. Det i sin tur påverkar vårt språk 

och det kroppsspråk som präglar vår omedelbara närhet (Trost & Levin 2010).  

 

 

3.2.6 SYMPATISK INTROSPEKTION 

 

Enligt Cooley (1909) innebär sympatisk introspektion att sätta sig in i hur andra människor 

tänker vilket skapar en förståelse för andra människor. Vidare redogör Cooley för att vi 

människor försöker tyda vilka tolkningar en annan person gör av en situation, hur denne 

definierar situationen och vilken mening den andra personen tillskriver situationen. 

I Trost & Levins (2010) tolkning av Cooley menar de att när vi försöker tolka en annan 

persons definition av en situation, sympatiserar vi med den andre. Genom att dela en annan 

persons föreställningsvärld känner vi medkänsla för den känsla som individen förmedlar. 

Sympatin för den andra människan avgör i sin tur hur vår interaktion med andra personer blir 

i den aktuella situationen. De pratar om att vi människor skapar föreställningar om människor 

där vi, liksom andra, bara finns i varandras föreställningsvärld. Där igenom ser vi andras bild 

av oss själva vilket påverkar vår egen bild av oss, där av skapas ett spegeljag. Genom att det 

är vi som individer som definierar en situation utifrån oss själva, vilket ger oss en viss frihet 

att styra vår definitionsvärld. Dock begränsas vi av andras föreställningar om oss. Även 

internaliserade normer styr hur vi ska göra, tänka och hur vi ska agera.  

 

 

3.3 TEORIREFLEKION 

Teorivalet föll på symbolisk interaktionism för att kunna beskriva och analysera interaktionen 

på den undersökta avdelningen. Teorin är väldigt abstrakt vilket har gjort att vi har använt den 

med försiktighet samt dragit paralleller till vårdkulturteorin då den kommer till sin rätt i 

kombination. Vårdkulturteorin är en bred teori och för att den skulle tjäna oss väl valde vi ut 

relevanta delar för vår studie. Vidare såg vi, efter att ha skrivit tidigare forskning, att 

vårdkultur ur ett parapersonalperspektiv är sparsamt behandlat. Detta gjorde att det till en 

början inte var helt oproblematiskt att anpassa den till vår studie, då den till stor del är 

utformad att användas ur ett sjuksköterskeperspektiv.  
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4. TIDIGARE FORSKNING 
 

En litteratursökning har genomförts för att undersöka vad som tidigare forskats om inom 

rättspsykiatrin och vårdkultur. Sökningen har innefattat avhandlingar, vetenskapliga artiklar 

och facklitteratur. Inledningsvis har vi sökt efter studier rörande samvård och psykiatrisk 

tvångsvård. De databaser som har använts är EBSCO, GoogleScholar och ub.umu.se. Vi har 

sen kompletterat sökningen utifrån referenslistor i aktuella texter. Följande sökord har 

använts; Rättspsykiatri, interaktion, LPT, LRV, självskada, samvård, symbolisk 

interaktionism, vårdkultur, psykiatri, tvångsvård och coersion, care culture, alliances, 

relations, forensic psychiatry, psychiatric care & nursingculture. Det visade sig att det finns få 

studier som belyser samvården inom rättspsykiatrin och vi har haft svårigheter att finna 

forskning ur ett vårdkultursperspektiv. 

 

Forskning och rättsliga ramverk för behandling och placering av psykiskt sjuka lagöverträdare 

varierar markant i EU-länderna (Dressing, Salize, Gordon, 2007). Socialstyrelsen (2005-2007) 

betonar vikten av brottsbearbetning och att den rättpsykiatriska vården ska baseras på en 

humanistisk människosyn. Det krävs ett professionellt förhållningssätt präglat av en syn på 

alla människors lika värde.  

 

Det är just människosyn som Kumpala & Ekstrands (2013) forskning inom rättspsykiatrin i 

Sverige handlar om, där de betonar vikten av att se varje individ. Forskningen visar att en del 

av vårdgivarens förtroende hos patienterna är baserat på vad de uttrycker som "se personen 

bakom brottet". I avsikt att kunna hjälpa patienten framhöll vissa deltagare vikten av att 

försöka förstå hur patienten upplever situationen och hur världen ter sig för dem. Personalen 

tyckte att vården på avdelningen inte skapade möjligheter för patienter att tillfriskna och de 

resurser som krävs för att kunna stödja patienterna saknades. Vissa ansåg dessutom att vården 

ej kunde kallas vårdande. De menade att de saknade handlingsutrymme och att de egentligen 

inte kan bota patienterna, medicineringen måste få tid till att verka. Betydelsen av regler och 

rutiner blev uppenbart under studien. Några av vårdgivarna klargjorde att verksamheten styrs 

av rutiner och uttryckte att de kände sig kontrollerad och reglerade av rutiner, i motsats till 

patienterna där det fungerade som en form av uppfostran. Vårdpersonalen ansåg att vårdandet 

borde handla om att skaffa ett ”normalt liv” med en sysselsättning utanför avdelningen. 

Studien visade att de förlängda vårdtiderna inte leder till någon utveckling eller större chans 

till tillfrisknande. Tvärtom framkom det att den förlängda tiden bidrar till onödigt vårdlidande 

hos patienterna. Sammanfattningsvis finns det beståndsdelar i studien som kan tolkas som 

rättspsykiatrisk vårdkultur. Detta blir synligt genom att deltagarna pratar om att de vill se 

individen oavsett brott. Regler och rutiner utgör en påverkande faktor i verksamheten samt att 

medicinering tillskrivs stor vikt. Enligt Leininger (1970) består det kulturella beteendet av 

manifest och ideal kultur. I detta fall kan ideal kultur kopplas till deltagarnas ambition till att 

se personen bakom brottet, medan den manifesta kulturen belyser hur handlingsutrymmet och 

rutiner begränsar personalen. 

 

I Lammie, Harrison, MacMahon och Knifons (2010) studie undersöks vårdares omedvetna 

attityder mot patienter i rättspsykiatrisk klinik i Skottland. Vårdpersonalen känner ofta rädsla 

för fysiskt våld, upplever sig vara bättre än patienterna och misstror patienternas möjlighet till 

tillfrisknande. Det framkom även att personalen använder en subtil maktutövning i form av 

indragna förmåner och ignorering av önskemål. Vårdkulturen inom den undersökta kliniken 

präglas av rädsla för våld och en överlägsen attityd gentemot patienterna. Det framkommer 

även ett strafftänkande där patienternas privilegier dras in.  
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Peternelj-Taylor (2004) har studerat fenomenet “othering” inom psykiatri- och 

kriminalvårdsmiljöer. Med ”othering” menas en form av stigmatisering där man nedvärderar 

de som uppfattas annorlunda i kontrast till sig själv. Resultatet visar att det inte är ovanligt att 

sjuksköterskor som arbetar på enheter där det vårdas psykiskt sjuka som begått brott 

avpersonifierar patienterna genom deras användning av språket. Till exempel att hänvisa till 

dem som interner, psykopater eller till och med som monster, vilket inte bara framkallar 

stereotypa bilder, utan patienten tilldelas även en roll av att vara något annat och annorlunda. 

Hon betonar i sin studie att yrkets ansvar för omsorg inte bör påverkas av det faktum att de 

som vårdas har dömts för brottsliga handlingar. Hur sjuksköterskor relaterar till patienter och 

interner är grundläggande för deras förmåga att etablera terapeutiska relationer och motstå att 

involvera sig i ”othering” beteenden. Sjuksköterskor bör verka för en konsekvent användning 

av yrkesspråk i sin samverkan med personer som vårdas, och när man arbetar med personer 

med psykisk sjukdom, se dem som individer och undvika användning av nedsättande 

etiketter.  

 

Coffey (2007) har genomfört en forskningsöversikt och påtalar i sin undersökning en brist på 

forskning inom rättspsykiatrin. Coffey visar på de sociala problem personer med psykisk 

ohälsa måste övervinna för att åstadkomma ett tillfrisknande. Sådana svårigheter inkluderar 

diskriminering, svårigheter att hitta arbete, offentlig likgiltighet, svårigheter att etablera 

relationer och dålig eller ett icke existerande boende (Kelly, 2005; Harding, Brooks, 

Ashikaga, Strauss, Breier, 1987). Personer med bestående psykiska problem upplever 

betydande hot mot deras självkänsla samt deras sociala identitet (Estroff, 1989). För psykiskt 

störda lagöverträdare är den extra faktorn av kriminellt förflutet det som kan leda till socialt 

utanförskap och inskränkning av mänskliga rättigheter (Teplin, 1984; Kelly, 2005). 

 

Fisher (2007) undersökte följderna av den australienska psykiatriska hälsovårdslagen. Studien 

analyserar konsekvenserna för vårdpersonal och patienter när personer som bedöms ha en 

psykisk sjukdom och uppvisar våldsamt eller kriminellt beteende förs till en vårdinrättning. I 

synnerhet är det inverkan på vårdpersonal och patienter, samt hälsa och säkerhet för patienter 

och personal som utforskas. Motsättningar mellan de motstridiga rollerna för sjuksköterskor, 

att kontrollera beteendet hos denna minoritet av patienter, och samtidigt ge vård och terapi 

undersöks. Effekterna av potentiellt våld och kriminalitet på vårdmiljön, terapeutiska 

relationer, och arbetsmoral är betydande. Förmågan för personal och patienter att känna sig 

trygga, att bygga förtroende och kontakt, samt att utveckla en terapeutisk allians kan allvarligt 

hindras. En nyligt genomförd granskning om sambandet mellan våld och psykisk sjukdom 

fann att våld i psykiatriska vården inte nödvändigtvis resulterar från psykisk sjukdom, snarare 

från patienters reaktion på upplevelsen av intagning, provokation av andra patienter eller 

personal, brist på aktiviteter, interaktionen mellan patienter och personalen och begränsningar 

av friheten (Paterson, Claughan & McComish, 2004). Följderna av våldsamt och kriminellt 

beteende inom vårdinrättningar blir att alliansen mellan personal och patient äventyras. Även 

vårdmiljön påverkas av rädslan för våld, då trygghetskänslan hos personal och andra patienter 

hotas.  

 

Hörberg (2008) har studerat hur det beskrivs att vårdas inom den rättspsykiatriska vården i 

Sverige ur ett patientperspektiv. Hon skriver i sin avhandling att vården innebär en 

opålitlighet, ovisshet och otrygghet. Det beskrivs också en stark önskan om att få komma 

ifrån vården, som inte anses vara vård utan mer som ett straff eller en sorts förvaring. 

Patienterna menar att det är svårt att veta hur de ska ta sig därifrån, när det ska ske och vad 
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som behövs för att det ska kunna ske. Tillvaron i den rättspsykiatriska vården beskrivs som 

splittrad, utan meningsskapande sammanhang gällande tid och rum. Vården innebär enligt 

patienterna en osammanhängande, fragmentarisk och instabil tillvaro istället för den trygga, 

fredande och meningsskapande strukturen som behövs och önskas. Bemötandet präglas av 

förödmjukelse och överlägsenhet av vissa vårdare inom den rättspsykiatrin och deras vardag 

myntas också av rädsla för straff. Det finns situationer av ett gott bemötande, dessa stunder 

värdesätts av patienterna och fungerar som ett slags surrogat för den vård de eftertraktar. Den 

personal som, enligt patienterna, utövar vårdande vård bidrar till en känsla av mänsklig 

gemenskap och likvärdighet. Att ha dessa vårdare kring sig under sin vårdvistelse sätts stor 

betydelse vid och de önskar att efter vårdtiden få ha dessa eller liknade människor i sin närhet. 

Kasén et. al (2008) menar att en vårdkultur som inte framhäver samhörighet kan många 

gånger vara hindrande. Socialstyrelsen (2007) beskriver vikten av att vården fylls med 

substans och att detta kommer att återspegla sig i relationen med patienten. Genom de normer 

och värderingar som personalen skapar influeras patienterna att uppnå livskvalitet och god 

vård. 

 

Ericsson (2010) har skrivit en rapport om utvärdering och uppföljning av LPT-patienters vård 

vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. De patienter som ingått i undersökningen har 

vårdats på RPK Sundsvall enligt LPT och har någon form av självskadeproblematik. 

Åsikterna om vården är spridda hos de före detta patienterna, allt från att RPK fungerat som 

en räddning till att se på vårdtiden som en traumatiserande förnedring. Det positiva som 

illustrerats är en bra stämning och en god kontakt med personal och kontaktpersoner. Även att 

de fick lära sig att ta eget ansvar och de regelbundna terapeutiska samtalen hjälpte. Det som 

starkt framkom som negativt var de tvångåtgärder som patienterna ansåg användas som 

straffmetoder. Det tycktes vara problematiskt både att vårdas med andra självskadande 

patienter och LRV-patienter. Det var dock övervägande mer kaotiskt att vårdas tillsammans 

med andra likasinnade istället för de som var dömda till rättpsykiatrisk vård, då 

självskadebeteendet betraktades som påtagligt smittsamt. Patienterna uttrycker själv att 

vården fungerade som en förvaring och att RPK Sundsvall skrämde självskadebeteendet ur 

patienterna. Det som framkommer om den vårdkultur som präglar RPK Sundsvall är att 

vårdatmosfären vissa gånger är positiv och präglas av en god kontakt mellan personal och 

patient. Samtidigt vittnade patienterna om tvångsåtgärder som ansågs användas i straffsyfte 

och en vård som efterliknade förvaring.  

 

Placering av psykiskt sjuka lagöverträdare hanteras väldigt olika runt om i EU-länderna, där 

den svenska modellen av omhändertagande är unikt. Ericssons rapport är därför högintressant 

då det är det närmaste vi kommit när det gäller att kunna dra paralleller till vår forskning. Den 

utspelar sig i samma land med lika samvård av LPT och LRV, och den belyser en intressant 

patientsyn som kan fungera som en kontrast till vårt personalperspektiv. Den valda tidigare 

forskningen har en spridning över olika vårdklimat och kulturer vilket ger en vidd kunskap 

om vårdpersonalens syn på vården och attityder till patienter.  
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5. ANALYS 
 

I detta avsnitt redovisar vi vilka koder, kategorier och teman som framkommer under 

intervjuerna. Dessa fem kategorier är personalens syn på LPT- och LRV- patienter och 

eventuella skillnader, brottets påverkan på personalen, strafftänkande mot patienten, 

utmaningar i patientinteraktionen och samvårdens lämplighet. Under varje kategori följer en 

kort redogörelse för dess koders innehåll samt några exempel på koder och citat. 

Avslutningsvis beskrivs temat, som sammanfattar det latenta innehållet i kategorierna. De 

teman vi utrönar är att personalen vill se patienterna som en homogen grupp men 

brottet/handlingen påverkar patientsynen, strafftänkandet färgar av sig på LPT-patienter samt 

den individuella vården försvåras ytterligare av samvården. Gemensamt för 

intervjupersonernas utsagor är att vi kan skönja en inkonsekvens i deras svar. Detta då de 

exempelvis kan redogöra för att det inte är någon skillnad mellan LRV- och LPT-patienter 

och i nästa mening säga att det fodras att de gör skillnad. Vi kommer att använda oss av 

begreppet patient. Det finns en risk med denna benämning där man kan kategorisera personer 

som patienter som vi gör i vår studie. Detta till trots beslutar vi oss för att använda denna 

benämning när intervjupersonerna refererar till LRV- och LPT-patienter och att det annars är 

svårt att skilja dem åt. Intentionen är inte att göra detta, utan förhoppningen med uppsatsen är 

att den ska ge större förståelse för hur interaktionen mellan personal och patienter ser ut samt 

hur vårdkulturen beskrivs. 

 

Nedan redovisar vi information om intervjupersonernas arbetslivserfarenhet, år inom 

verksamheten och utbildningsbakgrund. Detta för att ge en bild av de yrkesverksamma som 

arbetar på en rättspsykiatrisk avdelning. Genom att utelämna namn och andra personliga 

uppgifter har vi säkerställt att intervjupersonernas identitet inte avslöjas. Personalen vi 

intervjuat består av psykolog, kurator, skötare och sjuksköterskor. Deras arbetslivserfarenhet 

består av tidigare arbete inom somatisk vård, hälsovård, vuxenpsykiatri, barnpsykiatri samt 

akutpsykiatri. Deras utbildningsbakgrund sträcker sig från gymnasial utbildning till fleråriga 

universitetsstudier. Hälften av intervjupersonerna har arbetat på den rättspsykiatriska 

avdelningen mindre än tre år, två har arbetat sju år och en i personalgruppen har arbetat över 

trettio år. Vi kommer att titulera våra respondenter som intervjupersoner och respondenter. 

Ibland kommer vi använda oss av den generella benämningen personalen utan att därför mena 

hela den personalgrupp som arbetar på den undersökta avdelningen utan endast den personal 

som blivit intervjuad. 

 

 

5.1 MILJÖBESKRIVNING 

 

Rättspsykiatrin ligger centralt i närheten av ett bostadsområde. Hela verksamheten är en 

sammanhängande byggnad med fler än fyra avdelningar. Den undersökta avdelningen består 

av ett allrum, kök, samtalsrum, patientrum och några gemensamma toaletter. Vid tillfället för 

intervjuerna är det några psykiatrer som är fast anställda, läkare som gör sin AT-tjänst samt 

ST-läkare. Vid intervjutillfället finns tio patienter på avdelningen, varav alla hade egen 

frigång. Hälften av patienterna är intagna på LPT och resterande fem vårdas under LRV. 

Patienterna har blandad problembakgrund, mer än hälften har missbruksproblematik, andra 

har antisocial personlighetsstörning, psykossjukdomar samt neuropsykiatriska diagnoser. 

Vårdtiderna för LRV-patienter är i snitt mellan fyra och fem år, men det finns patienter som 

vårdats över 20 år. LPT-patienter kan vårdas allt från en vecka till några år, beroende på 

grundproblem. Behandlingen av patienterna ges efter behov med kuratorer och psykologer, 
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men repetitiva träffar en gång i veckan förekommer. På avdelningen träffar personalen 

patienterna för samtal vid fasta tillfällen. Det finns en gemensam sal där varierande aktiviteter 

kan utföras. Vid tillfället håller personalen på att se över möjligheterna för aktiviteter som de 

menar kan bli fler. På den egna frigången går många patienter och tränar på ett närliggande 

gym och andra spelar musik. Inne på avdelningen förekommer mycket kortspelande och andra 

gemensamma aktiviteter. Lunch och middag kommer centraliserat från köket medan frukost 

och kvällsmat tillagas på avdelningen av personal. Vissa dagar är det pizzadagar som beställs 

från närliggande pizzeria.  

 

 

5.2 KATEGORIER 

 

Kategorin, personalens syn på LPT- och LRV- patienter och eventuella skillnader, syftar till 

de koder som visar hur personalen beskriver de olika patientgrupperna och vilka skillnader 

som finns mellan dem. Vissa i personalgruppen menar att det inte finns någon skillnad mellan 

LRV- och LPT-patienter medan de allra flesta anser att de skiljer sig åt. LRV-patienter 

framställs som lätthanterliga i jämförelse med LPT-patienter och personalen uttrycker att de 

är farligare än LRV-patienter. LPT-patienter anses i vissa situationer vara mer kaotiska. De 

beskriver patienterna på ett kategoriskt sätt utifrån vårdorsak. Personalen redogör för ett 

behov att ventilera sin frustration över olika patienters ageranden. Ytterligare en 

handlingsstrategi i personalgruppen är att använda sig av medicinering istället för att ta reda 

på varför en person mår dåligt. En förklaring som personalen framhåller som trolig till detta är 

att det inte finns tillräckligt med resurser inom parapersonalen, som består av kuratorer och 

psykologer. En annan orsak som personalen menar är att det råder olika skolor inom 

personalgruppen där psykolog och kuratorer ser problematik utifrån ett psykosocialt 

perspektiv medan avdelningspersonalen har ett medicinskt synsätt. Kategorin innehåller koder 

som ingen märkbar skillnad, jättestor skillnad, inte samma lagform, utåtagerande och 

suicidala (LPT), relativt normala (LRV), LRV har begått brott, LPT mer svårbehandlade, 

LRV motsätter sig verbalt, LRV mer i periferin, vissa LPT mycket farligare än LRV, ”de tjatar 

hål i skallen på mig”, brist på kunskap-medicinerar istället, spyr ut galla i dörren, 

självskadetjejer är manipulerande, hon kan-men hon vill inte och hellre fäller än friar. 

 

En intervjuperson pratar om att den enda skillnaden som är synlig är de tvångslagar 

patienterna vårdas enligt. En annan i personalgruppen utrycker att skillnaderna inte är synliga 

i beteendet. När vetskap om vilket lagstöd patienten vårdas under behövs, är intervjupersonen 

tvungen att kontrollera journalen.  

Det är ju det här juridiska kanske, men både LPT och LRV är ju tvångsvård. De kräver ju inte 

att jag gör någon större skillnad i min kontakt med patienterna. 

Ska jag vara riktigt ärlig vet jag då ibland inte vad de är (LRV LPT, författarnas anm.). Jag 

måste gå och titta efter i kardex om nån… Ja just det ja! Man ser inte skillnaden.  

Samtidigt redogör större delen av personalen för skillnader där de beskriver att det är mer 

turbulens kring LPT-patienterna till skillnad från LRV-patienterna som anses fungera relativt 

normalt.  

Då blir det jättestor skillnad, att träffa någon som är relativt normal och kan förse sig medan 

en som letar efter knivar och bestick eller hänger sig i kläderna skulle jag vilja säga. Mer 

kaos runt en LPT- än en LRV-patient. LPT är en fara för sig själv antingen genom att försöka 

ta sitt liv eller blir utåtagerande.  
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De patienter som är dömda till rättspsykiatrisk tvångsvård har ofta långa vårdtider vilket gör 

att den rättspsykiatriska avdelningen blir deras hem under en tid. Patienter dömda till 

psykiatrisk tvångsvård har oftare betydligt kortare vårdtider. Personalen beskriver tillfällen 

där en hel avdelning påverkas av en LPT- patients agerande. I försök att skydda de övriga 

patienterna ombeds de att dra sig tillbaka till sina rum. Det kan resultera i en kränkning 

eftersom avdelningens allmänna utrymmen ska vara till för alla patienter. Genom att dessa 

situationer uppstår framhåller personalen att mycket av deras resurser går åt till att vårda LPT-

patienter. Det kan vara en av anledningarna till att personalen uppfattar LRV-patienter som 

reserverade och tillbakadragna.   

Det är jättesvårt, man kan ju säga till personen att när du blir såhär kan ni försöka stänga in 

er på era rum, men samtidigt så vill man ju inte tvinga in dem i sina rum, varför ska de 

behöva gå in på rummet för att en patient en annan är galen. Men då kanske inte den galna 

patienten inte är tillräckligt galen för att bli skickad på intagningsavdelningen så man får 

uppmuntra patienten att stanna inne på rummet och går inte det så får man försöka avskilja 

dem, låsa dörren och ha dem i rummet. 

Vidare beskriver personalen skillnader i interaktionen mellan LRV- och LPT-patienter. Vissa 

i personalgruppen berättar att patienter dömda till rättspsykiatrisk tvångsvård gör verbalt 

motstånd när de hamnar i exempelvis tvångssituationer.  

/.../LPT-patienterna…lite mera dramatiskt kring tvångsåtgärden, medans dom tvångsåtgärder 

som man har gett med LRV har varit lite mera: ”jag motsätter mig den hära” verbalt. 

Personalen talar även om att olika färdigheter lärs ut till patientgrupperna. I en uppstartad 

dialektisk beteendeterapigrupp får LPT-patienter lära sig mindfulness som redskap för att 

hantera egenupplevda kriser på ett annorlunda sätt istället för att självskada sig. LRV-

patienter tränas att uttrycka sig emotionellt då personalen beskriver att vissa i denna 

patientgrupp har svårigheter att få förtroende att prata med personalen. 

En i personalgruppen menar att LPT-patienter ibland beskrivs som omotiverade och 

utåtagerande. Man menar även att de är beräknande och handlar efter egen vinning. Det 

intervjupersonen beskriver kan tolkas som att viss personal menar att patienterna är sina 

personlighetsdrag och dömer dem utifrån sina ageranden. 

 

Som med självskadetjejerna, att säga att dom är manipulerande, dom vet precis vad dom gör, 

dom har ju inte sönder sina egna grejer utan det är andras grejer. /.../ hon manipulerar, 

också bryr vi oss inte om det.  

 

/.../ Han är som han är. /.../ Han ljuger, han sköter sig inte. /.../Nu har han fått så många 

chanser att nu är det bra. 

 

En intervjuperson berättar om en psykiskt påfrestande situation där vårdkrävande patienter 

motsätter sig all form av samarbete. 

 

Då kan man uttrycka att man är trött men inte genom att prata illa om patienterna eller att 

kategorisera dom och tycka sånt. Utan bara mer få ut sig "nu är jag jätte trött, de tjatar hål i 

skallen på mig”. 

 

Viss personal uttrycker ett behov att få dryfta sin frustration med kollegor, men även positiva 

händelser anses viktiga att ta upp till diskussion. Det framhålls problematiskt, då det många 
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gånger bara hinns med att ta upp det negativa vilket gör att ett konstruktivt synsätt går 

förlorat. 

 

Vi kan sitta och spy ut oss när vi är så jävla less. Det kan vi göra. Nog kan vi säga bra saker 

också som att jävlar vilken bra vårdplanering det där var. /.../ Spy det måste man få göra, 

annars kommer man aldrig orka jobba här.  

 

När det gäller att handskas med uppkomna situationer väljer vissa personalkategorier att 

medicinera istället för att utforska orsaken till ett oönskat beteende. På grund av olika 

utbildningsbakgrunder och erfarenheter hos personalen finns det, enligt vissa av dem, skilda 

åsikter i hur man hanterar ett uppkommet problem.  

 

Så medicin löser inte allt t.ex. det går att angripa ett beteende mönster på ett annat sätt än 

med medicin.  

 

Två av intervjupersonerna menar att det finns en tendens bland personalen att gå händelser i 

förväg som skapar förutfattade meningar. De återger situationer där de tillskriver patienterna 

misstro istället för att invänta utgången av händelsen. 

 

Så jag tror att en attityd ibland blir att man hellre fäller än friar. 

Denna kategori, brottets påverkan på personalen, syftar till de koder som avser personalens 

syn på patienternas bakgrundshistoria och hur detta eventuellt påverkar personalens 

trygghetskänslor alternativt rädslor i förhållande till patienterna. Personalen beskriver genom 

följande koder att de vill se bortom brottet och handlingen, ej fokus på sjukdomsbilden eller 

brottet, Professionell och observera sina gränser, känna sig trygg i yrkesrollen, inte vara 

rädd- avspeglar sig i mötet, vet inte vad personen är kapabel till, tryggare med LRV, negativa 

uttalanden från LRV påverkar personalen.  

Genomgående säger respondenterna att de försöker se bortom brottet och sjukdomsbilden. 

Några i personalgruppen menar att professionalism och trygghet i yrkesrollen är viktiga 

komponenter i mötet med de olika patienterna.  

…alltså, det är ju människor, oavsett…man kan tycka en massa saker om brotten och vad de 

sysslat med…men de är ju ändå människor trots allt. 

Samtidigt beskriver personalen att det är viktigt att inte visa rädsla då den avspeglar sig i 

interaktionen med patienterna. Några respondenter berättar om en otrygghet i yrket där de 

antyder att de inte alltid vet vad patienterna är kapabla till. Vi tycks skönja en ambivalens i 

hur de anser att begånget brott påverkar deras upplevelser av mötet. Intervjupersonen 

beskriver att hon vidtagit säkerhetsåtgärder för att patienter inte ska kunna söka upp henne, 

samtidigt säger hon att hon är naiv till utfört brott. 

Jag tar som alla över samma sväng för jag tycker ändå inte att jag går in så personligt på 

mig själv. Jag har tagit bort mig från Hitta och Eniro så det känns inte som att de kan spåra 

mig så. Jag är lite naiv till deras brott som de har begått men jag tänker att de inte kommer 

att söka upp mig eller min familj ändå. 

En i personalgruppen menar att man är tryggare med LRV-patienter medan en annan 

beskriver att om en LRV-patient uttalar sig på ett negativt sätt gentemot personalen påverkar 

det på ett stressfullt sätt. Hon menar att tanken på brottet alltid finns närvarande och blir extra 

synlig i pressade situationer. 
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…det är mer press eller stressande som vissa uttalanden då kommer från en person (LRV, 

författarnas anm.) som då har begått ett allvarligt brott.  

Temat som framträder genom kategorierna, personalens syn på LPT- och LRV- patienter och 

eventuella skillnader och brottets påverkan på personalen blir: personalen vill se patienterna 

som en homogen grupp men brottet/handlingen påverkar patientsynen. 

 

I denna kategori, strafftänkande, redogör vi för de koder som visar hur personal förhåller sig 

till en föreställning om samhälleligt strafftänkande. Det finns även ett strafftänkande inom 

organisationen där personalen menar att det är mer vanligt inom andra vårdlag med högre 

säkerhetsklassning. Inom den undersökta avdelningen framkommer det från den intervjuade 

personalen att ett belöningssystem används som straffkonsekvens. När det gäller LPT-

patienter visar det sig i intervjuerna att de många gånger behandlas som att de har begått ett 

brott och därmed får ta konsekvenser i form av straff. Det visas genom koderna: “Förtjänar 

att sitta här”, personalen överlägsen, straff i form av belöningssystem, strafftänkande vid 

beslut om frigång för LPT, samhället behöver läka efter brott, beaktande till brottet vid 

utskrivning, LPT behandlas som de begått brott. 

I en intervju framkommer att det, beroende på vilket brott en person har begått, finns ett 

hänsynstagande till det omgivande samhället som behöver tid att läka. Intervjupersonen 

menar att ett beaktande kring vårdtiden finns. En annan intervjuperson berättar att även om en 

patient har en fungerande medicinering och är psykiskt stabil så skrivs de inte per automatik 

ut, utan det finns ett beaktande till det brott de har begått. För utskrivning av en patient med 

särskild utskrivningsprövning är det inte överläkaren själv som avgör när patienten är 

utskrivningsklar utan det bestäms av Förvaltningsrätten. 

Har man tagit livet av en annan person så behövs det en viss tid för att läka för samhället, så 

är det ju bara. 

En intervjuperson beskriver att det inom andra vårdlag än det egna finns ett hårdare klimat 

mellan personal och patienter. Det medför att relationen präglas av en mer distansfull kontakt. 

Vidare berättar samma respondent att interaktionen består av en överlägsenhet som avspeglar 

sig i vårdkulturen. 

...men man har ändå hört vissa som, då snacket går att, nedvärderande för det de har gjort, 

de sitter här för att de förtjänar det. /.../. Jag tror att det är vissa som gör skillnad, helt 

övertygad. Att man är nedvärderande i sitt sätt och prata, bemötandet. Jag tror inte att de 

slåss, men att jag är mer värd än du, näsan är högre till taket.  

Jag har träffat folk som tydlig och klart uttryckt att "sånna ska inte gå fri”. 

Personal tar ställning för och emot vid vissa brott som patienterna har begått, där det uppstår 

en viss rangordning, sexuella brott och pedofili bedöms som de värsta brotten. Samtidigt säger 

de att interaktionen inte påverkas av personalens värderingar. 

Inom det egna vårdlaget beskriver de allra flesta intervjupersoner att det inte finns något 

strafftänkande i förhållande till patienterna. Ändå framkommer det att LPT-patienter 

behandlas som att de har begått ett brott.  

Patienter som har en LPT-dom är ju inte här för att dom har begått ett brott. Utan för att dom 

mår väldigt dåligt och kan inte ta hand om sig själva. /.../ Vilket kanske glöms bort ibland, jag 

vet inte, inte specifikt för mig men det kanske gör det att vissa patienter blir behandlade som 

om dom hade begått ett brott. Så får vi ju inte bedriva vården. 
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Personalen berättar att de använder ett belöningssystem för att uppmuntra patienter att utföra 

praktiska sysslor. Belöningssystemet kan dock övergå i en form av bestraffning där förmåner 

dras in om personalen anser att patienten inte förtjänat privilegiet. 

 

Vi jobbar med ett belöningssystem. Du ska sköta dina sysslor, städa ditt rum och hålla efter 

din hygien. Dom har olika dagsscheman. Har man gjort det så får man kanske gå och köpa 

sig några godsaker eller gå på permission. Men det är en planering man gör med patienten, 

inte en bestraffning Men ibland kan det där tänket komma i andra situationer också. 

 

I samma intervjufråga berättar respondenten att ett system som ska vara till fördel för 

patienten på samma sätt kan bli en straffåtgärd. I en annan intervju framkommer det att ett 

självskadebeteende bland LPT-patienter kan bli en grund för bestraffning, även om 

intervjupersonen uttrycker en önskan om ett annat tillvägagångssätt för att åstadkomma ett 

förändrat beteende.  

 

Det händer nånting och man mår dåligt och man skadar sig själv också får man då indragna 

friheter på grund av det. Om man belönar bra beteende så finns det ju stor chans att man gör 

det igen. Men att bestraffa fungerar ju inte.  

 

Temat som utkristalliseras är: strafftänkandet färgar av sig på LPT-patienterna. 

 

Koderna inom denna kategori, utmaningar i patientinteraktionen, beskriver de svårigheter 

personalen upplever i det dagliga mötet med patienterna. Det framgår att personalen får 

hantera svårigheter i interaktionen olika beroende på patientgrupp. Koder som exemplifierar 

det är svårt förhålla sig professionell när LPT utagerar, utmaning att möta allvarligt 

självskadebeteende, jobba för förtroende (LRV), mer uppmärksam mot suicidala samt man 

ser på kroppsspråket.  

 

Merparten i personalgruppen på den undersökta avdelningen vittnar om olika prövningar i 

förhållande till de två olika patientgrupperna. En respondent berättar om sin frustration när en 

LPT-patient agerar gränslöst i det allmänna utrymmet på avdelningen. En annan 

intervjuperson menar att det är svårt att bemöta allvarligt självskadebeteende och att 

personalen måste bete sig annorlunda mot en person som är utåtagerande än mot en som är 

lugn. 

Man måste ju hantera dom olika, eftersom att en som vill ta sitt liv måste man ju vara mer 

uppmärksam mot, ha koll på den människan mer än någon som inte är självmordsbenägen.  

Att möta tjejer och kvinnor som skadar sig själv på så allvarliga sätt när dom är så uppe i 

sina känslor, det är som en utmaning. 

Personalen pratar även om svårigheter i interaktionen med LRV-patienter där det krävs 

mycket av personalen för att skapa en allians som anses viktig. Det framkommer i en 

intervjusituation att personal upplever att en LRV-patient har svårigheter att uttrycka sig 

känslomässigt. 

Vi pratar mer närgånget om känslor, för han pratar inte om känslor så mycket, han är en 

karl... 

Det tar ett tag att få förtroende, man får jobba för det. 
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Personalen beskriver även svårigheter i den direkta kontakten med patienterna där vissa 

uppger att de får anstränga sig för att agera professionellt. 

 

Alltså att prata med nån som är så agiterad. Ibland får man lägga vantarna på sig själv 

också. Tänk att någon står och skriker er i ansiktet för att ni är så jävla värdelösa  /.../ att 

vara professionell i det sammanhanget. Att inte bara be den människan fara och flyga åt 

fanders. För det kan man ju inte göra. Hon är ju trots allt sjuk. 

 

….men i lite allmänna uttalanden sådär, så vet jag ju att personal har sagt att dom måste 

verkligt ”hålla ihop sig” för att bemöta på ett professionellt sätt, verkligen liksom tänka att de 

den har gjort, det har varit. 

 

Vidare menar personalen att det finns svårigheter i att hålla sig inom vissa ramar inom 

professionen. Det kommer till uttryck genom att vissa patienter kategoriserar dem utifrån 

utbildning, ålder och erfarenhet. En roll som tilldelas personal kan vara den moders- eller 

fadersfigur som patienten själv saknat i sin uppväxt. Intervjupersonen uttrycker att det är lätt 

att inta den tilldelade rollen men att det inte alltid är oproblematiskt att göra detta. 

 

Jag försöker vara professionell, men ibland går man väl över gränsen.  

 

Under denna kategori, samvårdens lämplighet, finns följande koder som både visar att 

samvården mellan patientgrupperna inte är något problem medan andra beskriver det som 

stora problem. Koderna till denna kategori är: inga problem, blandar inte hej vilt, föder 

gemenskap, nära relationer, tjäna att vårda separat, inte etiskt att samvårda, LPT bör ej 

finnas i rättspsykiatrin, bristande kompetens hos personal (LPT) och kär-söka skydd-bli 

beroende.  

Viss personal redogör för att samvården inte är några problem eftersom man placerar 

patienterna på en vårdavdelning efter noga övervägande där patientens egna och andras 

problematik och behov tas hänsyn till.  

Man blandar ju inte hej vilt bara för att det är ett ledigt rum, man tänker ju sig för hur man 

placerar patienterna. 

Jag kan inte se att det är ett hinder i vården. Och jag ser inte att patienterna mår dåligt, det 

är ingenting jag får höra av mina patienter. 

Intervjupersonerna har blandade uppfattningar angående samvårdens lämplighet. Vissa menar 

att det är direkt olämpligt att samvårda patientgrupperna då det ses som oetiskt och att LRV-

patienter lider av denna. På grund av patienternas olika vårdbehov uppstår en komplex 

vårdsituation där personalen inte förespråkar detta.  

Det är väldigt störande för en LRV-patient att ha någon som inte vill leva. Jag tänker för dom 

också så kanske hitta någon som hängt sig. Så jag skulle egentligen vilja säga att för LRV-

patienters skull för ofta är det inte de personerna som är vårdproblemet det är LPT-

patienterna. Vi har faktiskt sett en LRV fått plocka ner en LPT som försökte hänga sig i 

duschen och han mådde inte psykiskt bra efter det. Det är ett stort trauma.  

Man skulle tjäna på att bara vårda LPT-patienter och bara vårda LRV-patienter, absolut.  
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Personalen uttrycker samtidigt svårigheter i att vårda LPT-patienter separat på egen avdelning 

då deras problematik förstärks i vården med gelikar eftersom självskadebeteendet anses som 

smittsamt.  

Ja bara ta fyra självskadetjejer på samma boende, det har jag svårt att se. Hur man då ska 

kunna sitta tillsammans och ha tips om hur man bäst kan självskada sig, eller kanske nån som 

har ätstörningsproblematik…kanske man inte sätter tillsammans…alltså jag har som svårt att 

se det. 

Man berättar även om fördelarna med att samvårda där LRV-patienters omsorg om de 

självskadande patienterna tar sig uttryck genom att informera personalen om skadligt 

beteende. 

Det låter som att de skvallrar men det är inte skvaller utan många gånger är det av omtanke, 

att nån inte mår bra eller att nån har tagit nånting dom kan skada sig på... 

Kategorierna mynnar ut i temat: den individuella vården försvåras ytterligare av samvården. 

 

 

5.3 TEMAN 

Nedan har vi utifrån vår empiri kopplat ihop teman med frågeställningar, tidigare forskning 

och teorier. Detta för att besvara syftet med studien som var att undersöka hur personal 

beskrev och upplevde eventuella skillnader i interaktionen med patienter som vårdades med 

stöd av olika tvångsvårdslagar (LPT och LRV) på en rättspsykiatrisk avdelning.  

Det första temat var: Personalen ville se patienterna som en homogen grupp men 

brottet/handlingen påverkade patientsynen. Frågeställningar kopplade till detta tema var: ser 

personalen på LPT- respektive LRV-patienter som olika kategorier?  

 

Initialt redogjorde de flesta intervjupersoner för att de inte såg någon skillnad mellan de olika 

patientgrupperna. Gjordes det skillnad var det på grund av den styrande juridiken och att de 

behandlade varje individ efter behov. De uttryckte att de såg människan bakom brottet och att 

vårdorsak varken haft signifikant betydelse eller varit synligt i mötet med patienterna. 

Tidigare forskning gjord av Kumpala & Ekstrand (2013) belyser betydelsen av att se 

människan bakom brottet inom rättspsykiatrisk vård i Sverige. Genom att göra det, betonas 

vikten att hjälpa patienten genom att sätta sig in i hur patienten ser situationen och dess 

föreställning om världen. Detta kan ses som en normativ utsaga då vårdkulturen ofta ser 

annorlunda ut genom att personalen färgas av begånget brott och handling.  Allt eftersom 

intervjuerna fortgick såg vi att det framträdde en ambivalent syn på patienterna. Vissa 

intervjupersoner vidhöll sin ståndpunkt under intervjun medan vi i andra intervjuer kunde 

skönja en skiftning i svaren där andra mönster trädde fram. Vi kunde se att det faktiskt fanns 

och gjordes skillnader mellan patientgrupperna. I vårdkulturteorin talar man om en manifest 

kultur som visar hur andra personer agerar och uttrycker sig samt hur omgivningen uppfattar 

detta. Idealkultur syftar till de egna värderingarna som personen anser är önskvärda men som 

man inte alltid lyckas leva efter (Leininger, 2006). Det visade att personalen anser att de 

agerade utan åtskillnad mellan de olika patientgrupperna men där de i realiteten bekräftade att 

de både gjorde skillnad och att det fanns skillnad.  

 

Hur kommer då det sig att personalen sade en sak men gjorde en annan? 

Kasén et. al (2008) menar att det är viktigt att skapa en gemensam värdegrund för en vårdande 

samhörighet. Detta var enligt oss en normativ föreställning som är återkommande inom 
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humanistiska yrkeskårer, dock finns svårigheter att införliva och efterleva detta i realiteten. 

Värdegrunden var implementerad i deras vårdideologi och något som de arbetade efter i 

mötena med patienterna, där den var ett viktigt verktyg för att uppnå individuell vård. 

Personalen tycktes ha en ambition att se patienten oavsett brott eller handling. Samtidigt sade 

de att de inte såg eller gjorde skillnad på individnivå. Det kunde därmed bli svårt att behandla 

dem som unika personer med specifika behov.  

 

Personalen inom den undersökta avdelningen beskrev att det rådde skilda attityder och 

värderingar kring patienterna. Vissa menade att de som vårdades enligt psykiatrisk tvångsvård 

ansågs som manipulativa, intensiva och att man tillskrev personer en ovilja att göra saker när 

det många gånger handlade om oförmåga. Några respondenter berättade om attityder där 

personalen hellre fällde än friade, exempelvis vid en situation där en patient skulle åka iväg 

för att uträtta ett ärende. Personalen ställde sig kritiska till om denna person hade ärligt uppsåt 

eller om denne skulle falla in i gamla destruktiva mönster. Peternelj-Taylor (2004) har forskat 

om rättspsykiatri inom kriminalvården och menar att det inte är ovanligt att vårdare som 

arbetar med psykiskt sjuka lagöverträdare avpersonifierar patienterna genom att använda 

språket. Det kan framkalla stereotypa bilder av patienten, och även tilldela en roll av att vara 

något annat och annorlunda. Det kunde kopplas samman med de attityder som framkom av 

våra intervjupersoner där de i vissa fall pratade om patienter utifrån egenskaper och inte 

utifrån person.  

 

Rättspsykiatrins uppgift är ett ge vård till de personer som behandlas där. Den omvårdnad 

som utfördes präglades av personalens egna normer och praktiker som i sin tur påverkade 

interaktionen mellan personal och patient. För att skapa en väl fungerande vårdkultur måste 

personalen ha ett gemensamt sätt att tänka gällande etiska frågor och synen på människor 

(Socialstyrelsen, 2005-2007). På den undersökta avdelningen framkom det från 

intervjupersonerna, att de på grund av hård arbetsbelastning och arbetsuppgifternas karaktär 

uttryckte ett behov att ventilera sin frustration. De berättade om tillfällen där personal möttes 

och diskuterade patienters ageranden, exempelvis att en LPT-patient ansågs många gånger 

kunna men inte vilja göra vissa ålagda uppgifter. Personalen uttryckte att det på grund av 

tidsbrist inte fanns möjlighet att vända det negativa pratet till något positivt. Personalen 

beskrev att de bara hann ses tvärt och att de sedan var tvungna att fortsätta det dagliga arbetet. 

Trost & Levin (2010) beskriver i teorin symbolisk interaktionism hur vår föreställningsvärld 

är i ständig förändring genom de grupper vi delar vår vardag med och de perspektiv som 

bildas i den miljö vi befinner oss i. Vårdkulturen på den undersökta avdelningen påverkades 

av personalens interaktion mellan varandra där uttalade och outtalade attityder och 

värderingar många gånger florerade i personalgruppen. Vi ställer oss frågande inför vilka 

konsekvenser personalens attityder och värderingar kunde tänkas få för patienterna. Det fanns 

en risk att patienterna införlivade personalens syn på dem där ett spegeljag gjorde att 

patienterna tog över personalens föreställningar och där deras egen bild påverkades av andras. 

Inom symbolisk interaktionism pratar man om sympatisk introspektion där vi människor 

begränsas av andras förställningar om oss. Även internaliserade normer styr hur vi ska bete 

oss, hur vi ska tänka och hur vi ska agera i olika situationer (Trost & Levin, 2010).  

 

Ytterligare en situation som visade personalens skilda attityder och värderingar var kring 

medicinering. Parapersonal framhöll att ett problem gick att lösa på många andra sätt än 

genom att medicinera en patient, medan avdelningspersonal många gånger såg det som en 

lösning. Personalen menade att en orsak till varför dessa två skilda synsätt uppstod berodde på 

att det inte fanns tillräckligt med resurser att möta patienternas behov. Exempelvis uppgav en 
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intervjuperson en situation som utspelade sig under ett helgpass. En patient hade ansetts vara 

upprörd och arg av oklar anledning och avdelningspersonal hade velat tillsätta medicin istället 

för att se till den bakom liggande orsaken. Flera intervjupersoner vittnade om tillfällen där 

personal använde läkemedel istället för att se den psykosociala situationen. I Kumpala & 

Ekstrand (2013) tillskrivs medicineringen stor betydelse då personal inom rättspsykiatrin har 

ett litet handlingsutrymme som gör att de inte kan hjälpa patienterna på det sätt de vill.  

 

Påverkades personalen av den brottslighet som LRV-patienter varit inblandad i? 

Den personal som intervjuades berättade om att de ville se människan bakom brottet och att 

det var viktigt att inte stirra sig blind på sjukdomsbilden. Personalen redogjorde för situationer 

där en familjär atmosfär på avdelningen kunde uppstå, där det fanns en gemenskap mellan 

personal och patienter. Gemenskapen tog sig uttryck i de aktiviteter som personal och 

patienter deltog i tillsammans, exempelvis grillkvällar och bakning. Aktiviteterna var ofta 

synonyma med skratt och kamratskap. När de interagerade utanför den vardagliga vården 

hände någonting i vårdkulturen. Personalen uttryckte, trots en varm och gemytlig atmosfär, en 

vaksamhet till de brott patienterna utfört. Vissa intervjupersoner sa att de inte visste vad 

personen framför dem var kapabel till. Andra menade att de inte tog del av 

förundersökningsmaterialet för att det skulle grumla synen till att se människan bakom brottet. 

Vidare redogjorde personalen för en upplevelse av att vara tryggare med patienter dömda till 

rättspsykiatrisk vård medan de även upplevde att uttalanden från just LRV-patienter 

påverkade dem på ett negativt sätt. Stressfulla situationer medvetandegjorde de brott LRV-

patienter blivit dömda till, vilket många gånger gjorde det svårt för personalen att se 

människan bakom begånget brott och även bemöta på ett professionellt sätt. Personalen 

uppgav att det var viktigt för balansen att vidmakthålla den hierarki som fanns. De betonade 

att det var viktigt att förhålla sig professionellt till patienterna på avdelningen och en 

intervjuperson uttryckte att det inte fick bli för familjärt. Relationen behandlare patient måste 

finnas i åtanke enligt personalen, där det fanns en restriktion i att gå utanför de roller man 

blivit tilldelad. Sjöström (1994) framhåller en tydlig balansgång i att hålla isär roller mellan 

patient och personal. Det finns behov av att markera gränser mellan den professionella och 

vänskapliga relationen som annars riskerar bli problematisk. I symbolisk interaktionism 

menas att vi människor är en del av den sociala ordning som finns runt omkring oss och som 

uppstår i samspel med andra människor. I teorin betonas vikten av att vi människor inte 

fungerar utan den sociala ordningen som visar hur vi människor ska bete oss i ett visst 

sammanhang (Trost & Levin 2010). Genom att personalen förhöll sig till den sociala 

ordningen som fanns på arbetsplatsen, uppstod ett klimat där personalen strävade efter en 

jämlikhet i relation till patienterna där titlarna “patient” och “personal” inte skulle vara 

synliga. Samtidigt krävdes det att personalen var just personal för att inte rubba på den sociala 

ordning som utformas inom vårdlaget.  

  

Det andra temat var: strafftänkandet färgade av sig på LPT-patienterna och den frågeställning 

som besvarades var: fanns det inslag av strafftänkande i relationen till LRV-patienterna?  

 

Har en person begått ett brott kan man antingen bli dömd till fängelse eller till rättspsykiatrisk 

vård. Inom rättspsykiatrin finns ingen bestämd tid hur länge en patient måste vårdas inom 

rättspsykiatrin. Personalen framhöll att om en LRV-patient skulle bli utskriven måste 

tredjemannaskyddet vara säkrat, sociala förhållanden vara ordnat samt att personen måste 

anses vara psykiskt stabil. Men för att en patient, som har begått ett brott under inflytande av 

en allvarlig psykisk störning skulle bli utskriven krävdes det enligt personalen fler kriterier 

som inte var lagstadgade. Personalen redogjorde för att det togs hänsyn till både brottsoffer 
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och samhället, som behövde tid att läka efter ett brott. Det tydde på att ett strafftänkande fanns 

gentemot de personer som hade begått brott, där det trots uppfyllda kriterier fanns en 

reservation till utskrivning. Vidare framförde personalen att ett mer subtilt strafftänkande 

fanns inom avdelningens väggar. Det visade sig genom ett belöningssystem som skulle 

uppmuntra patienterna att utföra de rutiner de kommit överens om med personal såsom 

städning av rum, tvättning och personlig hygien. När de inte gjorde detta fick de indragna 

förmåner som resulterade i en straffåtgärd där patienterna hindrades från att göra vissa saker, 

exempelvis att köpa godis eller frigång. Kumpala & Ekstrands (2013) studie som utförts inom 

rättspsykiatrin i Sverige, belyser förlängda vårdtider och hur de inte resulterar i utveckling 

eller större chans till tillfrisknande hos patienter. Tvärtom framkom det att den förlängda 

vårdtiden bidrar till onödigt lidande hos patienterna. Forskningsöversikten gjord av Coffey 

(2007) visar de sociala problem personer med psykisk störning måste övervinna för att 

åstadkomma ett tillfrisknande. Sådana svårigheter inkluderar diskriminering, svårigheter att 

hitta arbete, offentlig likgiltighet, svårigheter att etablera relationer och dålig eller ett icke 

existerande boende. 

 

Utöver det belönings- och straffsystem som personalen vittnade om, framträdde även ett 

strafftänkande mot de personer som var dömda till psykiatrisk tvångsvård. Inom den 

undersökta avdelningen berättade personalen om ett regelverk utformat för rättspsykiatriska 

patienter. På senare år behandlas även LPT-patienter på rättspsykiatriska kliniker. 

Konsekvenserna av detta, enligt personal, var att patienter dömda till psykiatrisk tvångsvård 

vissa gånger blev behandlade som att de begått brott och att det underordnas samma strikta 

rutiner och åtgärder som LRV-patienter, exempelvis vid frigång samt vad man tilläts att göra 

och inte. Inom vårdkulturteorin pratar Kasén et. al (2008) om den förstelnade vårdkulturen 

som innebär att förutbestämda mönster finns för vården och att dessa förverkligas på 

bekostnad av enskilda patienters behov. Om personal inte reflekterar över relationen till 

patientens individuella behov kan det leda till en icke-vårdande kultur där brister i vården kan 

uppstå. Det kan innebära situationer där personalen blir tvungen att vidta kollektiva 

bestraffningsåtgärder som kan handla om indragna förmåner och att en enskild patients 

handlingar drabbar hela patientgrupper. Man kan uttyda i Sjöström (1997) att de 

belöningssystem som existerar villkoras av att de uppsatta rutinerna följs. Vi kan bland annat 

läsa om en patient som, för att få frigång beviljad, måste äta upp sin lunch. Men en 

bestraffning kan även vara att patienten får sin frigång helt indragen på grund av att denne 

inte skött sig på avdelningen. En aspekt till ett sådant beslut kan vara att personalen försöker 

upprätthålla allmän ordning på avdelningen.  

Det sista temat var: den individuella vården försvårades ytterligare av samvården. Här 

besvarades frågeställningen: vilka utmaningar uppfattade personalen att det fanns i 

patientinteraktionen? 

 

Personalen beskrev ett flertal utmaningar i patientinteraktionen. De flesta av svårigheterna 

bestod av att vårda patienter dömda till psykiatrisk tvångsvård. Personal uppfattade det som 

en stor utmaning att bemöta ett allvarligt självskadebeteende, men vittnade också om 

påfrestningen i att alltid tvingas vara uppmärksam mot de patienter som var 

självmordsbenägna. När det gällde LRV-patienter ansåg personalen att denna patientgrupp var 

svår att få ett förtroende från och en problematik kring dess oförmåga att uttrycka sig 

känslomässigt. Inom symbolisk interaktionism beskriver Trost & Levin (2010) att vi 

människor kan interagera på olika sätt. I en situation där det förväntas att vi ska göra på ett 

visst sätt kan vi välja att inte göra någonting alls, trots att det förväntas att vi ska göra något. 
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Kasen et. al (2008) förklarar att om en patient är tyst eller svår att nå finns risken att denne 

åsidosätts av personalen. Som en del i patienternas tillfrisknande är terapeutisk allians viktig, 

om inte en interaktion mellan personal och patient uppstår kan det hindra framgång i vården. 

Ytterligare beskrev personalen att det var svårt att förhålla sig professionellt mot patienterna. 

De var, enligt personal, tvungna att ”hålla ihop sig” för att kunna bemöta arga och frustrerade 

patienter på adekvat sätt. Det innebar att det krävdes en distans till hur patientens mentala 

mående gavs i uttryck i stunden av affekt.  

 

Ansåg personalen att det var lämpligt att samvårda de olika patientgrupperna?  

Åsikterna kring samvården skilde sig åt markant mellan intervjupersonerna. Vissa menade att 

samvården inte var något problem. När en patient flyttas till avdelningen gjordes en noggrann 

lämplighetsbedömning om patienten var kompatibel med de redan inskriva patienterna. En 

fördel som en av intervjupersonerna såg var att patienterna tog hand om varandra. Det tog sig 

uttryck genom att en LRV-patient kunde komma och säga till personalen i situationer när en 

LPT-patient planerade att självskada sig. Medan vissa intervjupersoner framhöll att det inte 

var något problem med samvården menade andra intervjupersoner att det var direkt opassande 

att vårda de olika patientgrupperna tillsammans. Personalen ansåg att det var oetiskt och att 

den största skadan tillfogades patienter dömda till rättspsykiatrisk tvångsvård. En 

intervjuperson beskrev att en LRV-patient hittat en LPT-patient som försökt ta sitt liv. 

Personalen beskrev det olämpliga i att samvårda då det blev ett stort trauma för LRV-

patienten. Det finns väldigt mycket skrivet, både i media och inom forskningsområdet, när det 

gäller självskadande beteende. När det gäller de LRV-patienter som samvårdas i denna 

vårdform finns det dock väldigt lite skrivet. Den bild som vi fått av media det senaste 

årtiondet överensstämmer inte med våra intervjupersoners berättelser kring den samvård som 

bedrivs i Sverige. Endast vid några enstaka tillfällen har personal blivit informerade om att 

LPT-patienter lidit av att sitta tillsammans med LRV-patienter. Ytterligare en syn som 

framkom i intervjuerna var att personalen inte heller bedömde att det var lämpligt att vårda 

patientgrupperna var för sig. Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall har i sin 

uppföljningsrapport kommit fram till att de flesta LPT-patienter ansåg att det inte var ett 

överhängande problem att vårdas tillsammans med LRV-patienter. Det ansågs däremot som 

direkt olämpligt för LPT patienter att samvårdas tillsammans med personer med liknande 

problematik, då självskadebeteendet sågs som kraftigt smittsamt (Ericsson, 2009). En 

respondent uttryckte att hon skulle ha svårt att se en avdelning med bara självskadande 

patienter. Dessa skulle, enligt henne, tipsa och egga varandra till hur man självskadar sig på 

bästa sätt. Personalen beskrev vidare att det skulle krävas en inriktad personalgrupp i 

neuropsykiatri kring de patienter som skadade sig för att på bästa sätt kunna vårda och 

behandla dessa.  

 

En annan aspekt som beskrevs var de situationer där en del LPT-patienter blev kära, sökte 

skydd och blev beroende av andra patienter. Intervjupersonen menade att det inte var något 

problematiskt i sig, utan att liknande situationer kunde uppstå mellan personal och patienter 

och på vilken annan vårdinrättning som helst. Vi förhåller oss kritiska till det, då vi anser att 

tillfrisknandet, i vissa situationer riskerar att hamna i skymundan om fokus inte ligger på den 

egna personen. På den undersökta avdelningen visade det sig genom intervjuer att det rådde 

skillnader i erfarenheter, värderingar, normer och traditioner hos personalen. Kasén et. al 

(2008) säger att ett första steg för caritativ vårdkultur är personalens reflektion över den 

människobild och rådande vårdkultur som finns och att man medvetandegör det. Fördelarna 

med att ha en gemensam värdegrund som aktivt och kontinuerligt diskuteras skulle ha positiv 

inverkan på den kultur som finns inom väggarna på den undersökta avdelningen. 
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6. DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att undersöka hur personal beskrev och upplevde eventuella skillnader 

i interaktionen med patienter som vårdats med stöd av olika tvångsvårdslagar (LPT och LRV) 

på en rättspsykiatrisk avdelning. För att undersöka detta använde vi oss av två teorier, 

symbolisk interaktionism och vårdkulturteori där interaktion och vårdkultur har fungerat i 

växelverkan. Interaktionen påverkades av kulturen och vice versa. Vår intention har inte varit 

att avgöra om personal formade vårdkulturen eller om vårdkulturen formade personal utan 

endast att se hur den skapades och vidmakthölls på en rättspsykiatrisk avdelning.  

 

Utifrån frågeställningarna kunde vi skönja att personal beskrev och upplevde skillnader i 

interaktionen med patienter som vårdats med stöd av olika tvångslagar inom rättspsykiatrin. 

När vi frågade intervjupersonerna om begånget brott påverkade personalen redogjorde vissa 

att de såg människan bakom brottet. Parallellt visade det sig att det fanns en rädsla i 

förhållande till LRV-patienter. Vidare berättade intervjupersonerna att det fanns ett 

strafftänkande där en beaktning togs till det begångna brottet vilket vissa gånger resulterade i 

förlängda vårdtider. Personalen redogjorde även om ett belöningssystem för patienterna som 

skulle fungera som motivation. Belöningar kunde övergå i straffåtgärder om inte uppsatta mål 

uppfylldes. Vårdkulturen på den avdelning vi undersökt visade sig vara komplex och fylld av 

skilda åsikter kring patienterna. Personalen beskrev att de hade ett stort behov av att få 

ventilera sin frustation då det inte alltid fanns tid eller utrymme för detta. Konsekvenserna av 

detta blev att vårdkulturen påverkades av negativa attityder. De utmaningar personalen 

beskrev i patientinteraktionen var främst att det var inte var helt lätt att möta LPT-patienter i 

deras självskada medan LRV-patienter var svåra att bygga upp ett förtroende hos. En 

kluvenhet inför samvård av patientgrupperna fanns hos den intervjuade personalen. Vissa 

förespråkade samvård medan andra tyckte att det var direkt olämpligt. Ett tredje synsätt var att 

det inte heller skulle vara konstruktivt att ge separat vård.  

I tidigare forskning som gjorts inom rättspsykiatrin och liknande verksamheter kunde man se 

att personalen vill se personen bakom brottet men att detta inte är helt okomplicerat. Detta 

visade sig i vår studie då övervägande del av intervjupersoner beskrev att de ville se individen 

men att vårdkulturen många gånger försvårade detta. Regler, rutiner och handlingsutrymme 

formar den gemensamma vård som ges. Dock kunde de regler som var formade för alla 

kollidera med de individuella behov som varje patient hade. De vårdplaner som upprättades 

var till för att vården skulle anpassas efter individens behov. Detta kunde vara ett hjälpmedel 

för personalen att se individen bakom det brott eller den handling som begåtts. Det framkom 

att en rädsla för fysiskt våld var förekommande bland personalen där brottet som patienterna 

hade begått inte alltid syntes i det vardagliga arbetet, men kom fram då hotfulla situationer 

uppstod. Våld och kriminellt beteende på avdelningen påverkade den rådande vårdkulturen då 

trygghetskänslan hos personal och övriga patienter riskerades (Lammies et. al, 2010; Fisher, 

2007). Vidare beskrevs en överlägsen attityd hos personalen och ett strafftänkande i form av 

indragna restriktioner. Det unika för vårdkulturen på den undersökta avdelningen, som vi inte 

sett tidigare, var att LRV-patienter led av den samvård med LPT-patienter som bedrevs. 

Personal beskrev vid flertalet tillfällen att samvården inte var lämplig då det kunde uppstå ett 

vårdlidande hos LRV-patienter. Det kunde yttra sig i trauman att hitta en LPT-patient som 

suiciderat.  

Tidigare forskning var sparsmakad när det kom till hur samvård fungerade och påverkade 

patientgrupperna. I media har vi fått subjektiv bild om den samvård som bedrivs och dess 
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negativa påverkan på LPT-patienter. I vår studie framkom det att samvården, enligt 

personalen, inte hade lika negativ effekt på LPT-patienter som media har framställt. Åkerman 

& Eriksson (2011) skriver i Slutstation rättspsyk om upplevelser av tvångsvård utifrån ett 

patientperspektiv. Författarna belyser problem med hur samvården ser ur en 

självskadepatients ögon och hur tillvaron inom rättspsykiatri, med dess tvångsåtgärder, 

påverkar tillfrisknandet. Tack vare bland andra Åkerman & Eriksson (2011) och Johansson 

(2010) har LPT-patienter med självskadeproblematik fått en röst och samvården på 

rättspsykiatrin har kommit till allmänhetens kännedom. Vi har resonerat kring LRV-

patienternas behov och vilja att uttrycka sig medialt då vi inte sett media behandla ämnet ur 

ett LRV-perspektiv. Sannolikheten är att de är stigmatiserad av sitt brott och deras röst inte 

ses som viktigt i sammanhanget, både av sig själva och samhället. Därför anser vi att det 

skulle vara relevant att undersöka hur LRV-patienter upplever och påverkas av denna typ av 

samvård. 
 

Huvudansvar för problembakgrund hade Annelie Lidström. Linda Pettersson svarade för 

tidigare forskning medan Karin Lundberg Rönnkvist skrev metoddelen. Teoridelen 

sammanställde Karin och Annelie tillsammans medan artikelsök utfördes av Linda och 

Annelie. Resultat och diskussion gjorde alla tillsammans. Arbetsfördelningen har varit jämnt 

fördelad under arbetets gång. Vi har genomgående, i hela uppsatsarbetet, valt att sitta 

tillsammans då vi sett fördelarna med att kunna diskutera de gemensamt uppkomna frågorna. 

Även våra egna ansvarsområden har dryftats inom gruppen för att verkligen kunna ”vända på 

varje sten”. Då vi varit tre stycken författare har naturligtvis åsikterna och tankebanorna 

ibland skiljt sig åt men det har även resulterat i många goda idéer och lösningar. Detta har 

förvisso varit tidskrävande men vinsten har varit att vi hela tiden har granskat vår studie ur 

flera synvinklar. I det stora hela har samstämmighet präglat arbetet.   

 

Vi hoppas slutligen att vi har kunnat bidra med något till våra informanter. Det valda ämnet 

kan upplevas som känsligt och att det därför är viktigt att ventilera attityder och värderingar så 

ofta tillfället ges. Vi har under uppsatsens gång inte lagt några värderingar i utsagorna utan 

har analyserat svaren utifrån de valda teorier.
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

Undersökningen är frivillig och kan avbrytas när som helst. Du har rätt att avböja en fråga. 

Intervjun kommer att spelas in, men endast vi kommer att ha tillgång till materialet och 

intervjuerna kommer raderas då uppsatsen är godkänd. Dina svar kommer endast att används 

i vår undersökning och du är anonym i studien. Syftet med studien är att undersöka hur 

personal beskriver och upplever eventuella skillnader i interaktionen med patienter som 

vårdas med stöd av olika tvångsvårdslagar (LPT och LRV) på en rättspsykiatrisk avdelning. 

Vi kommer att ställa frågor om interaktion mellan personal och patient. Med interaktion 

menar vi den process som uppstår när individer möts och därigenom påverkar varandra. 

Inledande frågor 

1.      Hur länge har du arbetat inom psykiatrin? 

a)  Vilka typer av vårdinrättningar har du arbetat på? 

b)  Har du annan (arbetslivs-)erfarenhet som är relevant för ditt arbete här? 

2.      Hur länge har du arbetat inom detta vårdlag? 

3.      Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

Patienterna 

4.      Hur skiljer sig LRV-patienter från LPT-patienter? 

5.      Hur stor andel av patienterna är på LRV respektive LPT? 

6.      Kan det förekomma att frivilligt vårdade patienter vårdas på avdelningen? Varför 

inte? 

Interaktion 

7.      Anser du att det i vissa situationer fodras att du gör skillnader i bemötandet mellan 

LRV/LPT-patienter? 

8.      Upplever du att debatten som förts i media påverkar ditt professionella bemötande 

av de som vårdas enligt LRV/LPT? 

9.      Berätta om en/några situationer där du interagerade med en patient (eller under ditt 

senaste arbetspass)? 

10.  Berätta om en/några situationer som du upplevt som svåra att hantera 

11.  Berätta om en/några situationer där du upplevt att det spelat roll om en patient 

varit på LPT eller LRV 

12.  Vad i ditt bemötande anser du vara viktigt för interaktion med patienterna? 

13.  Hur personlig är du i ditt bemötande med patienterna?  

-  Beror det på vilken patientgrupp (LRV/LPT) du möter? 



 
 

14.  Om en patient måste tvångsmedicineras, bemöter personalen situationen olika 

beroende på om det är en LPT/LRV? 

                   

Vårdkultur 

15.  Berätta om någon situation i ert arbete där attityderna på er avdelning blev 

uppenbara (vad gjorde du då, vad tänkte du, vad kände du och vad hände sen). 

16.  Berätta om någon situation i ert arbete där normer och värderingar blev synliga 

(vad gjorde du då, vad tänkte du, vad kände du och vad hände sen). 

17.  Anser du att det är lämpligt att vårda LPT-patienter med LRV? (varför, varför 

inte) 

18.  Upplever du att det finns ett strafftänkande i relation till LRV-patienter? (varför, 

varför inte) 

Till sist 

19.  Har din arbetsplats en uttalad värdegrund. 

20.  Anser du att värdegrunden fungerar lika bra på de två olika patientgrupperna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 2 

 

Personalens syn på LPT- och LRV- patienter och eventuella skillnader 

 

 Ingen märkbar skillnad 

 Jättestor skillnad 

 Relativt normala (LRV) 

 Utåtagerande och suicidala (LPT) 

 LRV har begått brott 

 LPT/LRV samma dåliga mående 

 Vissa LPT mår mycket sämre 

 Lat 

 Omotiverad 

 Passar ej tider 

 Osocial 

 Inte samma lagform  

 LRV bättre struktur 

 LRV mer utredda 

 LPT mer svårbehandlade  

 LPT mer dramatiska och utagerande 

 LRV motsättser sig verbalt  

 LRV mer i periferin  

 LRV svårt att uttrycka känslor  

 Vissa LPT mycket farligare än LRV  

 LPT får färdigheter att hantera kriser 

 ”De tjatar hål i skallen på mig”  

 Brist på kunskap- medicinerar istället  

 Spyr ut galla i dörren 

 Hinner aldrig se det positiva  

 Manliga anställda auktoritära 

 Viktigt med bestämdhet och konsekvens  

 ”Hon kan-men hon vill inte” -LPT  

 Okunskap skapar negativa attityder  

 Hellre fäller än friar 

 Självskadetjejer är manipulerande  



 
 

 ”Patienterna inte välanpassade i samhället” 

 Viktigt med ömsesidig respekt  

 Okej att spy ut frustration 

 Kan bli för familjärt 

 

Utmaningar i patientinteraktionen 

 

 Svårt att möta LRVs frustration 

 Vårdlagets regler gäller 

 Skillnad utifrån diagnoser och person 

 Lugna och utåtagerande patienter bemöts olika  

 LPT utelämnar sig i offentliga miljöer 

 Frustation när LPT skrivs ut med kort varsel 

 Svårt förhålla sig professionellt när LPT utagerar 

 Utmaning att möta allvarligt självskadebeteende 

 Jobba för förtroende (LRV) 

 Ibland blir det galet 

 Fostrande roll  

 Man ser på kroppsspråket  

 Mer uppmärksam mot suicidala 

 Ibland får man lägga vantarna på sig 

 

Brottets påverkan på personalen 

 

 Känna sig trygg i yrkesrollen 

 Inte vara rädd-avspeglar sig i mötet 

 Se bortom brottet och handlingen  

 Ej fokus på sjukdomsbilden eller brottet 

 Professionell och observera sina gränser  

 Naiv till de brott de begått (LRV)  

 Vet inte vad personen är kapabel till  

 Tryggare med LRV 

 Negativa uttalanden av LRV påverkar personalen  

 

 

 



 
 

Strafftänkande gentemot patientgrupperna 

 

 ”Förtjänar att sitta här” 

 Personalen överlägsen  

 ”Sånna ska inte gå fri”  

 Straff i form av belöningssystem 

 Strafftänkande vid beslut om frigång för LPT 

 Beaktande till brottet vid utskrivning 

 LPT behandlas som de begått brott  

 Samhället behöver läka efter brott 

 

 

Samvårdens lämplighet 

 

 Inga problem 

 LRV tar skada att sitta med LPT 

 LPT känner obehag mot LRV 

 Tjäna att vårda separat 

 Inte etiskt att samvårda 

 Bristande kompetens hos personal (LPT) 

 Blandar inte hej vilt 

 LPT bör ej finnas i rättspsykiatrin 

 Föder gemenskap 

 Nära relationer 

 Kär-söka skydd och bli beroende 


