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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Det finns tidigare forskning inom området vårdande relation. Dock är den 
begränsad inom rättspsykiatrisk vård. I synnerhet forskning som integrerar patienter och 
sjuksköterskors erfarenheter av det undersökta fenomenet. Syfte: Att beskriva patienter och 
sjuksköterskors erfarenheter om vad som möjliggör respektive försvårar en vårdande relation 
inom rättspsykiatrisk vård. Metod: Studiens resultat bygger på intervjuer av fem patienter 
som är inneliggande på en rättspsykiatrisk klinik respektive fem sjuksköterskor som arbetar 
på samma klinik. Studien genomfördes med en induktiv ansats. Insamlade data analyserades 
utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat visar att patienterna 
upplever det viktigt att de blir sedda som människor, att vårdare gör det lilla extra och att 
vårdare samt patient drar åt samma håll för att vårdande relation ska kunna etableras. 
Sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att sätta sig in i patienten, att ha en fungerande 
arbetsgrupp, att göra något utöver det vanliga och får förtroende att samspela. 
Slutsatser: Resultatet svarar an till studiens syfte. Såväl patienterna som 
sjuksköterskorna ansåg att vårdarna hade det yttersta ansvaret för att en vårdande 
relation skulle kunna etableras. I båda grupperna sågs flera gemensamma nämnare 
såsom tidsaspekt, närvaro och att vårdaren har ett genuint intresse.    
 
NYCKELORD:, bemötande, erfarenheter, patientperspektiv, rättspsykiatrisk 

vård, sjuksköterskeperspektiv, vårdande relation



ABSTRACT 

 
Background: Previous research in the field caring relationship is available. However, it is 
limited in forensic psychiatric care. Especially studies that integrate patients and nurses 
experiences of the investigated phenomenon. Aim: The aim of this study was to describe 
patients and nurses experiences of what enables and aggravate a caring relationship in 
forensic psychiatry care. Methods: The results of the study are based on interviews of five 
patient in a forensic clinic and five nurses who works on the clinic. The study was performed 
with an inductive approach. Data were analyzed based on a qualitative content analysis. 
Results: In order for a caring relationship to be established the results indicates that the 
patients find it important to be seen as humans, that the carers do ”that little extra” and that 
the carers and patients works at the same direction. The nurses found it important to 
familiarize themselves in the patient, to have a stabilized work with the team, to do “the 
little extra” and get the trust to cooperate. Conclusion: The results corresponds to the aim 
of the study. Both patients and nurses agreed that the nurse had the responsibility of the 
caring relationship. A similarity were shown between both of the groups such as time aspect, 
presence and a genuin interest from the carrier. Keywords: caring relationship, encounter, 
experiences, forensic psychiatric care, nurse, patient. 
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1 INTRODUKTION 
 

Arbetet ämnar beröra sjuksköterskors och patienters erfarenheter av vad som möjliggör 

respektive försvårar en vårdande relation inom rättspsykiatrisk vård. Det åligger 

specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård att identifiera och analysera etiska 

frågeställningar (Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor 2014), varför erfarenheter 

av en vårdande relation torde viktig att belysa. Författarna har själva erfarenheter av 

bristfälliga relationer mellan vårdare och patient på respektives arbetsplats. Dessa har 

upplevts generera en känsla av kränkning hos patienten och en upplevelse av otillräcklighet 

hos vårdaren. Genom detta arbete har författarna en förhoppning om att tydliggöra vad den 

vårdande relationen består i, samt vad som kan försvåra det. Detta torde vara viktigt att 

studera för att, inte bara sjuksköterskan, utan samtliga vårdare inom rättspsykiatrisk vård 

ska få en helhetsförståelse för hur en god vårdande relation kan se ut och på så sätt kunna 

utveckla sin yrkeskompetens. 

 
 
 

 
2 BAKGRUND 

 
Inledningsvis kommer begreppen ”den vårdande relationen” samt rättspsykiatrisk vård 

beskrivas. Därefter kommer patienters och sjuksköterskors erfarenheter av den vårdande 

relationen tas upp med efterföljande vald referensram och problematisering. 

 
 
 

2.1 Den vårdande relationen 

En vårdande relation motsvarar en vårdrelation där patientens lidande lindras. Detta 

förutsätter att såväl vårdare som patient aktivt deltar i samarbetet. Den vårdande relationen 

delas här in i fyra dimensioner där den första utgörs av en förpliktelse av att inte överge. Den 

andra avser ett förhållande som både kan vara beroende av yttre villkor som inre känslor. 

Nästkommande dimension handlar om olika berättelser som antingen kan beröra eller 

uteslutas. Den sista handlar om beröring där värme och omsorg förmedlas, alternativt dess 

motsats (Kasén 2012). För en vårdande relation krävs det att vårdaren fungerar som en 

medmänniska med ett öppet sinne och en vilja att ta emot patientens berättelse och lidande 

(Arman 2015; Carlsson 2014). Ofta känner den lidande patienten av vad vårdaren förmår ta 

in och risk finns således att patienten skyddar vårdaren från sitt lidande genom att hålla det 

inom sig (Arman 2015). Genom att vårdaren visar trygghet och självsäkerhet kan detta 

motverkas och patientens lidande kan lindras vilket således innebär att en vårdande relation 

kan etableras (Carlsson 2014). 
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2.2 Rättspsykiatrisk vård 

Den rättspsykiatriska vården ligger i gränslandet mellan juridik och psykiatri och kräver att 

den dömda individen lider av en allvarlig psykisk störning. Vanligast förekommande är att 

individen begått ett brott och sedan blivit dömd till rättspsykiatrisk vård av domstol. 

Chefsöverläkaren för en rättspsykiatrisk klinik har det yttersta ansvaret för att patientens 

vårdbehov tillgodoses och att den sker på rätt plats. Under den rättspsykiatriska vården har 

individen möjlighet att erhålla friförmåner i form av exempelvis permission eller frigång på 

sjukhusområdet. Detta beslutas av en förvaltningsrätt efter ansökan. Vid beslut av 

omvårdnadsåtgärder är det av yttersta vikt att tänka riskpreventivt i syfte att minimera risk 

för att onödigt psykiskt lidande hos patienten föreligger. Det är även viktigt att ge en trygg 

och säker miljö för såväl patienten som hens omgivning (Kristiansson 2016). 

 
 
 

2.3 Patienters erfarenheter av vårdande relationer inom psykiatrisk vård 

Forskning har visat att ett gott möte från sjuksköterskan stärker patientens upplevelse av 

såväl autonomi som integritet (Johansson & Eklund 2003). Trots detta upplevde 38 % av de 

patienter som någon gång sökt vård ett bristfälligt bemötande från vårdpersonal. Detta 

yttrade sig bland annat i att patienterna kände sig misstrodda och att personal inte tog dem 

på allvar. Patienterna kände även att de inte blev lyssnade på, och att det förekom brister i 

såväl uppföljning som vård och behandling. Stress och tidsbrist förutspåddes vara de främsta 

förklaringarna till det upplevda bristfälliga bemötandet (Jakobsson 2007). 

Patienter på psykiatriska kliniker upplevde sig objektifierade då de inte ansåg att personal 

var tillgänglig. Personal upplevdes även frånvarande under vårdande samtal (Harris, 

Beurmann, Fagien & Shattell 2015; Johansson, Skärsäter & Danielson 2007). Under dessa 

samtal, uppgav patienter, att personal hade bristande ögonkontakt och ignorerade vad 

patienten hade för önskemål (Harris m.fl. 2015). Patienter upplevde till och med att de ibland 

blev direkt avvisade, vilket genererade såväl konflikter som dålig stämning på avdelningarna. 

I synnerhet personer från andra kulturer kände sig utanför, då de hade svårt att delta i 

vardagliga diskussioner och aktiviteter på avdelningen (Johansson m.fl. 2007). 

Enligt Press, Zornberg, Geller, Carrese och Fingerhood (2016) behövde patienterna 

kontinuerlig information om sin sjukdom och att deras behandlare lyssnade på deras historia 

och problematik. De ville också att vårdaren skulle ha vetskap om vad som var bäst för 

patienten för att hen skulle kunna rehabilitera sig. Viljan att vårda ansågs, av patienterna, 

variera mellan olika vårdare; Vissa var bara där och gjorde det dem skulle och andra 

upplevdes av patienten ha ett genuint intresse för det de jobbade med. Trots att behov fanns 

av kunskap om diagnos har annan forskning visat att patienter inom psykiatrin upplevt att de 

ofta får bristfällig information avseende diagnos, behandlingsalternativ etc. Detta har då 

genererat en känsla av att inte bli bemött med respekt. Denna känsla blev ännu mer påtaglig 

då vårdaren lade fram information som om patienterna vore små barn som tog emot den 

(Powell & Clarke 2006). 

Inom psykiatriska institutioner med hög säkerhet har det visat sig att patienter upplevt såväl 

rädsla som ångest när de första gången kom till vårdavdelningen. De var oroliga för vad som 
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skulle hända med dem samt vilka andra patienter de skulle få möta. Här infann sig en känsla 

av lättnad när personal visade sig intresserade av dem samt gav ett professionellt intryck 

(Riordan & Humphreys 2007). Patienter inom rättspsykiatrisk vård upplevde att personal 

ignorerade deras rättigheter och åsikter. De kände att de var tvungna att lyda personal för att 

inte bli fråntagna friförmåner som till exempel permissioner. Patienterna upplevde sig då 

förödmjukade av personal och vittnade även om andra patienter som råkat ut för samma sak. 

Patienterna hade även en känsla av att personal behandlade dem utifrån det brott de begått. 

Här förklaras det att personal ofta saknade förståelse för att patienten var sjuk vid 

gärningstillfället och att det således påverkade upplevelsen av mötet negativt (Askola m.fl. 

2016). 
 

Forskning har vidare visat att patienter inom rättspsykiatrisk vård tycker det är viktigt att 

sjuksköterskan värnar om patientens autonomi och har förmåga att samarbeta med 

patienten vid beslut gällande vården (Tapp, Warren, Fife-Schaw, Perkins & Moore 2013). 

Trots detta har annan forskning visat att patienter har en känsla av att personal tar viktiga 

beslut över patienternas huvuden (Riordan & Humphreys 2007). Detta kunde yttra sig i att 

personal snarare drog egna slutsatser av vad patienterna ville, än att fråga dem. Detta ledde 

till att den behandling de fick inte överensstämde med deras behov, utan kändes 

slumpmässiga (Barnao, Ward & Casey 2015). Patienten kände en misstrohet och hopplöshet 

till den vård som gavs, vilken enligt patienterna kunde öka risken för att de misskötte sig på 

avdelningen (Tapp m.fl. 2013). Annan forskning har dock visat att implementering av Barker 

och Buchanan Barkers omvårdnadsteori tidalmodellen kan inbringa en känsla av hopp hos 

patienten genom att sjuksköterskan involverar sig i patientens vård och lyssnar till vad 

patienten själv vill i högre grad (Cook, Phillips & Sadler 2005). 

Inom rättspsykiatrisk vård ansågs en vårdande relation synnerligen viktig hos patienterna då 

vårdtiderna var så pass långa (Barnao m.fl. 2015; Mezey, Kavuma, Turton, Demetriou & 

Wright 2010). Patienterna upplevde i denna kontext att de aldrig tidigare blivit bemötta på 

ett så bra sätt då den rättspsykiatriska vården gjorde att de kände sig delaktiga i sin vård. De 

accepterades för vilka de var och kände sig inkluderade i vardagen på vårdavdelningen 

(Mezey m.fl. 2010). I en vårdande relation har det även visat sig viktigt att patienten blir 

behandlad som en människa samt att vårdaren engagerar sig i patientens mående och vilja 

till kontakt med närstående (Barnao m.fl. 2015). Annan forskning har dock indikerat på 

motsatsen; en vårdande relation inom rättspsykiatrisk vård är i dessa omöjlig att upprätta då 

det föreligger en ständig omflyttning av personal (Barnao m.fl. 2015; Tapp m.fl. 2013) och att 

bemötandet är bristfällig. Detta ledde till en känsla av ensamhet hos patienterna. Denna 

känsla kunde dock lindras genom kontakten med patienterna emellan, där de kunde finna 

bekräftelse och stöttning av varandra (Tapp m.fl. 2013). 

Patienter ville enligt forskning att vårdaren ska vara engagerad och uppmuntra patienterna 

till återhämtning. Det var synnerligen viktigt att här inta ett holistiskt förhållningssätt som 

ser till hela personen och inte bara diagnosen (Press m.fl. 2016). Ett sätt att främja detta 

holistiska förhållningssätt har visat sig vara implementering av Barker och Buchanan Barkers 

omvårdnadsteori om tidalmodellen inom rättspsykiatrisk verksamhet. Teorin genererade, 

enligt patienten, ett öppnare klimat där patienter och vårdare i högre grad integrerade med 

varandra genom att sjuksköterskorna blev mer personliga och berättade mer om sig själva. 
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Det mer öppna klimatet bidrog då till att patienterna upplevde sig behandlade utifrån ett 

helhetsperspektiv på avdelningarna (Cook m.fl. 2005). Ett annat behov för återhämtning, 

med efterföljande känsla av självacceptans och hopp, har visat sig vara kontinuerlig 

information och samtal avseende patientens diagnos och medicinering. Det har även visat sig 

vara viktigt att patienterna får gott om tid till att återhämta sig, då detta inte ansågs ske över 

en natt. I detta var det viktigt att patienten även här blev behandlad med respekt av vårdaren 

och att denne fick hjälp med att bygga upp sin självkänsla genom att bli värdesatt som 

människa (Mezey m.fl. 2010). 

 
 

2.4 Sjuksköterskors erfarenheter av vårdande relationer inom 

psykiatrisk vård 

Forskning har visat att sjuksköterskors värnande om alla patienters lika värde är en 

förutsättning för att vårdande relationer ska kunna upprättas inom vården. I detta är det, 

enligt sjuksköterskan viktigt att inte se patienten som ett objekt utan en person som är i nöd 

och således behov av hjälp. Lyhördhet och att inge trygghet respektive säkerhet är 

återkommande begrepp som betonades som viktiga i dessa sammanhang (Wadensten, 

Engholm, Fahlström & Hägglund 2009). Sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård beskrev 

empati som en fundamental del i skapandet av denna vårdande relation och i undvikandet av 

konflikter. Ibland kunde dock graden av empati och respekt för patienterna variera, detta 

beroende på diagnos eller det brott patienten begått (Gerace, Oster, O´Kane, Hayman & 

Muir-Cochrane 2016; Rose, Peter, Gallop, Angus & Liaschenko 2011). Andra faktorer som 

kunde påverka sjuksköterskornas empatiska förhållningssätt negativt var om andra 

arbetskollegor såg ner på patienten eller om en annan personal gick in i patientens känslor i 

alltför hög grad (Gerace m.fl. 2016). 

En vårdande relation har dock inte bara setts som positiv för sjuksköterskor inom 

rättspsykiatrisk vård; När en vårdande relation, trots alla motgångar, etablerats upplevde 

sjuksköterskorna det som en ännu svårare utmaning att vara icke-dömande eftersom de då 

lärde känna patienten mer på djupet och fick mer information om hens diagnos och brott. 

Förutom empati har det även visat sig att respekt mellan patient och vårdare är viktigt för att 

en vårdande relation ska kunna byggas upp. Sjuksköterskorna ansåg det här lättare att 

respektera patienten om hen var välvårdad och mer välfungerad i vardagen. Huruvida 

sjuksköterskan respekterade patienten eller ej berodde också på graden av våldsamhet, 

ånger, överträdande av regler samt psykiatrisk problematik (Rose m.fl.. 2011). 

En patientgrupp som sjuksköterskorna ansåg synnerligen svåra att bemöta och skapa 

vårdande relationer med, var patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (Lee & 

Kiemle 2015; O´Connell & Dowling 2013). Attityder och kunskaper varierade mellan olika 

personal. Vissa ansåg det exempelvis vara till fördel att ha ett avståndstagande 

förhållningssätt rörande patientens vård (Lee m.fl. 2015) medan andra fann det viktigt att 

vara genuint intresserade (Lee m.fl. 2015; O´Connell m.fl. 2013). Viss personal upplevde 

denna patientgrupp som jobbig då de krävde mycket uppmärksamhet (O´Connell m.fl. 

2013). Patientgruppen upplevdes inbringa en kaotisk stämning på avdelningarna som 
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skapade en känsla av frustration hos sjuksköterskorna. De kände sig utdränerade när dagen 

var slut, vilket gjorde det svårt att upprätthålla relation med patienterna i det långa loppet 

(Lee m.fl. 2015). Trots dessa svårigheter upplevdes det inte omöjligt att etablera en vårdande 

relation. Med ett intresse för patientens bakgrundshistoria samt ett öppet, ärligt och 

empatiskt förhållningssätt kunde detta förverkligas (Lee m.fl. 2015; O´Connell m.fl. 2013). 

Sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård har enligt forskning uppvisat goda ambitioner att 

uppfylla de kriterier som ansågs viktiga för att en vårdande relation ska vara möjlig. Dock har 

det i viss forskning yttrats motgångar i detta (Jacob 2014; Rose m.fl. 2011). Bland annat 

upplevde sjuksköterskorna det svårt att känna tillit till patienterna med tanke på det brott de 

begått (Rose m.fl. 2011). Även anpassning till lagar och regler försvårade den vårdande 

relationen, såsom personalens olika syn på hur behandling av patienterna skulle bedrivas. 

Ibland upplevde inte sjuksköterskorna att de vårdade överhuvudtaget, utan mer agerade 

utifrån pekpinnar (Jacob 2014). En forskningsrapport visar även att sjuksköterskor inom 

högsäkerhetsklassade sjukhus hade en negativ inställning till patienters rätt till att etablera 

sexuella relationer under sin vårdtid. Sjuksköterskorna ansåg här att det var något 

patienterna istället bör upprätta då de blivit utskrivna. Denna inställning visade sig vara 

synnerligen hög gentemot lågbegåvade patienter (Ruane & Hayter 2008). 

Sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård upplevde sig jobba i en stressig miljö där en känsla 

av maktlöshet uppkom då patienterna uppvisade ett fientligt beteende gentemot 

sjuksköterskorna. Upprättandet av en vårdande relation ansågs således då svår att etablera 

(Tema, Poggenpoel & Myburgh 2011). Enligt Rose (m fl. 2011) ansåg sjuksköterskorna inom 

en annan rättspsykiatrisk klinik att patienterna inte uppskattade de omvårdsinterventioner 

sjuksköterskorna bistod med. Avseende dessa omvårdnadsinterventioner visar forskning 

vidare på att de högst värderade interventionerna inom rättspsykiatrisk vård var social 

interaktion samt regelbunden verbal kommunikation mellan vårdare och patient. Även social 

träning såväl innanför som utanför sjukhusets väggar ansågs viktiga för att närma sig en 

vårdande relation med patienten (Rask & Hallberg 2000; Rask & Levander 2001). I det 

vardagliga arbetet var även läkemedelsadministrering, ADL-aktiviteter och lösningar av 

patientens praktiska göromål viktiga (Rask & Hallberg 2000). 

Enligt Hagen, Knizek och Hjelmeland (2016) poängterar sjuksköterskor inom psykiatrisk 

vård vikten av god magkänsla och att besitta förmåga att hålla en rimlig distans till de 

patienter som vårdas. Annan forskning visar även att förmågan att läsa av patientens mående 

och att våga sig in i patientens livsvärld vid känsliga situationer också är viktigt. Utifrån detta 

ansågs då en tillitsfull relation kunna skapas och hur man på bästa sätt vårdar patienten 

klarnade (Tofthagen 2004). Svårigheter till detta kunde dock förekomma vid tillfällen då 

många vikarier jobbade, exempelvis under helger och på somrarna, eftersom deras 

erfarenhet inte var lika bred (Hagen m.fl. 2016). Inom rättspsykiatrisk vård ansågs det även 

viktigt att ha respekt för patientens värdighet. Detta genom att värna om patientens egna 

behov i livet och att sjuksköterskorna agerar som förespråkare åt patienterna. Det ansågs 

även viktigt för sjuksköterskorna att patienten alltid väntade sig att bli bemött med respekt 

och att de kände en trygghet i att sjuksköterskorna skyddade dem från konflikter på 

avdelningen (Gustafsson, Wigerblad & Lindwall 2013). 
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Forskning visar vidare att även trygghet är en fundamental del hos sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård. Trygghet till såväl sin egen kompetens som utförande, ansågs vara av 

yttersta vikt för att skapa vårdande relationer. De poängterade också att rätt förutsättningar 

måste föreligga för ett gott bemötande. Framför allt tid till förberedelser och en känsla av 

engagemang från personalen själva (Janlöv, Johansson & Clausson 2017). Forskning har 

dock inte enbart visat att en trygghet till den egna kompetensen är viktig, utan även till 

arbetsplatsen i sig inom psykiatrisk slutenvård. I detta såg sjuksköterskan att patientens 

känsla av trygghet brast då patienten befann sig i sämre mående, om medpatienterna var 

stökiga och om den vårdande relationen mellan patient och sjuksköterska var bristfällig. För 

att detta skulle undvikas krävdes, enligt sjuksköterskan, en lugn och trygg vårdkultur som 

färgades av lyhördhet, samarbete, positiv inställning och att vårdaren tog eget ansvar för 

patientens vård (Karneva, Lammintakanen & Kivinen 2015). 

 
 
 

2.5 Teoretisk referensram 

En teoretisk referensram kan vara till hjälp för att problematisera och förklara ett visst 

fenomen (Henricson 2017). Eftersom studiens syfte berör den vårdande relationen mellan 

vårdare och patient har Joyce Travelbees omvårdnadsteori om mellanmänskliga relationer 

valts. Fokus ligger i denna på sjuksköterskans samspel med patienten och betonar vikten av 

god kommunikation och interaktion som påverkar vården positivt. Teorin är indelad i fem 

faser där den inledande fasen utgörs av det första mötet. Här tar sjuksköterskan in allt från 

det patienten förmedlar med ord, till det sjuksköterskan ser med sin kliniska blick. I den 

andra fasen början sjuksköterskan och patienten lära känna varandra mer på djupet och 

förutfattade meningar suddas ut. Därefter, i den tredje fasen, börjar sjuksköterskan visa 

empati för patienten i form av förståelse för hens känslor. Här är det viktigt att 

sjuksköterskans förförståelse inte tar över. Detta är en förutsättning för att fortsätta in i den 

fjärde fasen, där sjuksköterskan visar sympati för patienten. Detta karaktäriseras då av en 

vilja att hjälpa till genom att engagera sig känslomässigt. I den sista fasen har således en 

ännu djupare förbindelse uppstått som baserar på förståelse och tillit individerna emellan 

(Pokorny 2014; Travelbee 1996; Wiklund Gustin 2015). Den teoretiska referensramen har 

valts för att konkretisera det resultat som framkommit i studien på ett tydligare plan. Då 

referensramen innehåller fem faser torde resultatet bli lättare att hantera. Detta eftersom 

diskussionen anses bli mer strukturerad och minskar risk för generalisering av resultatet 

som helhet. 

 
 
 

2.6 Problemformulering 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska all vård baseras på alla människors lika värde samt 

beakta respekt för individens värdighet, autonomi och integritet (SFS, 2017:30). Även om 

vården enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) sker genom tvång, innefattas hälso- och 

sjukvårdslagen även i denna (SFS, 1991:1129). Forskning visar att om patienten upplever ett 

gott möte från sjuksköterskan, stärks dennes upplevelse av såväl autonomi som integritet. 

Även om det visat sig att både patienter och sjuksköterskor har erfarenheter av goda möten, 

finns det forskning som påvisar att de även upplever negativa sådana inom såväl öppen som 
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sluten psykiatrisk vård. Inom rättspsykiatrisk vård beskrivs dessa erfarenheter på ren 

generell nivå, exempelvis hur patienter och sjuksköterskor upplever den rättspsykiatriska 

vården som helhet. Dock tycks det finnas en kunskapslucka kring erfarenheter om den 

vårdande relationen mellan patient och sjuksköterska inom rättspsykiatrisk vård. Detta 

område är viktigt att utforska eftersom avsaknad av denna kunskap torde kunna skapa 

hinder i interaktionen mellan dem båda. Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee betonar 

vikten av interaktion och god kommunikation i samspelet mellan sjuksköterska och patient. 

Detta ligger till grund för patientens välmående och påverkar sjuksköterskans bedömning 

av omvårdnadsbehov och genomförande av omvårdnadsåtgärder. Med stöd av denna 

teoretiska referensram ämnar detta område undersökas. Forskning visar trots allt att såväl 

patienter som sjuksköterskor upplever att vårdare rent generellt besitter för lite kunskap 

om hur de bäst ska interagera med patienterna. Genom denna studie kan vårdaren erhålla 

denna viktiga kunskap om interaktion och på så sätt utveckla den egna kompetensen. Detta 

torde leda till förbättrade relationer mellan patient och vårdare och således att patientens 

upplevelse av värdighet, autonomi och integritet tillgodoses. Det åligger även 

specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård att tillvarata patientens perspektiv 

(Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor 2014). Trots detta visar forskning att 

patienter inom rättspsykiatrisk vård inte upplever att de får göra sin röst hörd. Med 

anledning av detta är även deras erfarenheter av vad som möjliggör respektive försvårar en 

vårdande relation viktigt att utforska. En jämförelse av både patientens och sjuksköterskans 

erfarenhet av den vårdande relationen torde ge en ytterligare nyanserad och fördjupad 

aspekt av det undersökta fenomenet, varför detta kommer genomföras. 

 
 
 

 
3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Syftet är att beskriva patienters respektive sjuksköterskors erfarenheter av en vårdande 

relation inom rättspsykiatrisk vård. 

- Vad möjliggör en vårdande relation? 

- Vad försvårar en vårdande relation? 

 
 
 
 

4 METOD 
 

För att beskriva patienters och sjuksköterskors erfarenheter av en vårdande relation har en 

kvalitativ forskningsdesign med en induktiv ansats tillämpats. Nedan beskrivs studiens 

design, urval, datainsamling, analys och forskningsetiska överväganden.  
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4.1 Design 

Kvalitativ design syftar till att söka modeller som beskriver och tydliggör sammanhang i 

omgivningen. Essensen med denna informationssamling är att få kännedom och upptäcka 

flera mönster kring ett visst fenomen genom personers erfarenheter av denna. På så sätt 

erhålls en helhetsförståelse och en fullständig bild av det undersökta fenomenet (Henricson 

& Billhult 2012; Olsson & Sörensen 2011). Denna studie ämnade utforska personers 

erfarenheter av fenomenet den vårdande relationen och vad som försvårar respektive 

möjliggör detta, varför en kvalitativ design ansågs bäst lämpad. Genom den induktiva 

ansatsen inhämtas denna kunskap från empirin och på sikt genererar i uppkomst av nya 

teorier, till skillnad från den deduktiva ansatsen som utgår från en förutbestämd teori 

(Henricson & Billhult 2017; Olsson & Sörensen 2011). Den induktiva ansatsen valdes för att i 

högsta möjliga mån kunna ta tillvara på den information som kom fram i studien och på så 

sätt komma fram till ny information. 

 
 
 

4.2 Urval 

Ett informationsbrev (Bilaga A) skickades till verksamhetschefen för den utvalda 

rättspsykiatriska kliniken innehållandes information om studiens syfte och genomförande. 

Efter godkännande av hen skickades ytterligare informationsbrev till klinikens enhetschefer, 

som skulle stå för urvalet i studien. En heterogen urvalsgrupp möjliggör ett mer 

variationsrikt resultat (Henricson & Billhult 2012), varför en sådan urvalsgrupp 

eftersträvades i studien. Enhetscheferna blev således informerade att en variation avseende 

ålder, kön, vårdtid och arbetslivserfarenhet önskades av författarna. Enhetscheferna valde 

utifrån detta ut fem patienter respektive fem sjuksköterskor som både muntligen och 

skriftligen (Bilaga B och C) informerades om studien. Samtliga patienter var män mellan 20 

och 60 år och hade haft en vårdtid mellan två och tio år. Sjuksköterskorna hade jobbat på 

kliniken mellan ett och tio år. Tre av dessa var kvinnor och två var män, åldrarna hade en 

spridning mellan 25 och 65 år. Inom forskningsmetodiken är det viktigt att 

forskningspersonerna har erfarenhet av det berörda fenomenet (Danielson 2017b). Därför 

valde författarna att enbart inkludera patienter som varit inneliggande i minst ett år och 

sjuksköterskor som arbetat minst ett år på den rättspsykiatriska kliniken. För att delta i 

studien skulle patienterna vara inneliggande på den utvalda rättspsykiatriska kliniken och 

vara myndiga. De skulle även vara i tillräckligt gott psykisk mående för att kunna genomföra 

intervjun. För att undvika missförstånd under intervjuerna eftersträvades goda kunskaper i 

det svenska språket hos såväl patienter som sjuksköterskor. 

 
 
 

4.3 Datainsamling 

Datainsamling genomfördes genom intervjuer enligt Critical-Incident-metoden. Denna 

metod går ut på att få ut så bred information som möjligt genom att forskningspersonen 

beskriver olika händelser från två olika perspektiv (Jakobsson 2011). I detta fall bads 

forskningspersonerna beskriva ett bra respektive mindre bra möte de varit med om. 

Utmaningar sågs i detta då enbart två specifika möten beskrevs istället för möten 
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innehållandes vårdande relationer i generell bemärkelse. Med anledning av detta lades 

stödfrågor till i intervjuguiden som kunde få forskningspersonerna att beskriva mötena 

i ett vidare och mer generellt perspektiv. Under analysprocessen upptäckte författarna 

också att forskningspersonerna i högre grad beskrivit den vårdande relationen än mötet 

i sig, varför syftet ändrades i efterhand. 

Insamling av data gjordes av studiens två författare genom intervjuer i olika 

samtalsrum på kliniken, efter forskningspersonernas önskemål. Intervjuerna spelades 

in med diktafon och varade mellan 10 och 30 minuter. I intervjuerna ansågs risk finnas 

att resultatet inte skulle bli tillräckligt djup och nyanserad för att ett rättvisande och 

tydligt resultat skulle framkomma. En av parterna stod för intervjun, medan den andra 

hade en observerande funktion. Intervjuerna hölls utifrån intervjuguider (Bilaga D och 

E). En sådan består av inledningsfrågor följt av ett antal stödord som kan ge en 

ytterligare fördjupad diskussion om det berörda fenomenet. Denna intervjumetodik där 

stängda frågor varvas med öppna frågor kallas för semistrukturerad intervju (Jakobsson 

2011), vilket ansågs bäst lämpad då författarna eftersträvade en öppen diskussion med 

reflekterande karaktär från forskningspersonerna. Författarna önskade även 

implementera resultatet på sin arbetsplats, därav anledningen till att studien gjordes 

där. 

 
 

 
4.4 Analys och bearbetning av data 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) tillämpades för att 

analysera insamlad data. Denna analysmetod lämpar sig bra då insamlandet av data sker 

genom intervjuer (Danielsson 2012). Intervjuerna transkriberades ner och lästes flertalet 

gånger av författarna för att en så djup förståelse som möjligt av materialet skulle erhållas 

redan från början. Vid utförande av en kvalitativ innehållsanalys ligger detta till fördel 

eftersom informationen då bearbetas ordentligt (Polit & Beck 2017). Efter detta delades 

texten in i meningsbärande enheter som ansågs svara an till studiens syfte. Dessa enheter 

kondenserades därefter ner till mindre enheter för att lyfta fram de viktiga delarna i det som 

framkom under intervjuerna. De kondenserade meningsenheterna kodades sedan för att en 

djupare innebörd skulle erhållas. Sedan identifierade författarna mönster utifrån de koder 

som namngetts och dessa mönster strukturerades sedan upp i kategorier med tillhörande 

subkategorier. Nedan presenteras exempel på hur analysprocessen gick till i denna studie. 

Bokstaven P står för patient, bokstaven S står för sjuksköterska (tabell 1). Viktigt att ha i 

beaktande var att forskningspersonerna under intervjuerna beskrev två ytterligheter av ett 

möte. Under analysen har således dessa ytterligheter integrerats och genererat det 

sammanställda resultatet.  
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Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, subkategorier och 

kategorier 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Jag kan ta ett exempel när 

jag kom hit och jag har ju 
synliga handikapp men jag 
har även ett dolt 
handikapp och jag sitter ju 

för ett allvarligt brott. 
Jag talade om då en av 
mina 
handikappsproblem då 
men dom kopplade det till 
mitt brott så efter en tid 
då så ansåg läkarna att 
dom inte ville hjälpa mig.” 

(P2). 

Dom kopplade 
mina 
handikappsproblem 
med mitt brott och 
ville därför inte 
hjälpa mig. 

Att koppla 
handikappsproble
m med brott 

Att känna sig 
dömd 

 
 
 
 
 

Betydelsen av 
att bli sedd som 
människa 

”Det är en som inte tar sig 

tid och nonchalerar och 
glömmer bort om det är 
saker som man lovat att 
göra det var 
häromveckan en personal 
som lovat honom att sitta 

och ringa och då när dom 
skulle göra det hade 
hon..jag vet inte..om hon 
glömt bort det eller om hon 
inte kunde. Jag 
vettefan..men man ska ha 
tid och inte lova saker 
som man inte kan hålla 

sen” 
(P1). 

Det är någon som 
inte tar sig tid och 
nonchalerar och 
glömmer bort saker 
man lovat att göra. 

Att inte ta sig 
tid och 
nonchalera 

Betydelsen av 
att bli sedd i 
vardagen 

”Nämen jag tror att jag är 

glad och positiv och rak 
och ärlig egentligen. Och 
låter patienterna, 
framför allt att jag lyssnar 

på patienterna. Du kan ju 
inte bara vara glad och 
trevlig utan du måste ju 
också stå och lyssna på 
dom när de, det är ju 
liksom grunden.” (S2). 

Du kan inte bara 
vara glad och 
trevlig, du måste 
även lyssna på 
patienten. 

Att lyssna 
till 
patienten 

Att vara genuint 
intresserad 

 
 
 
 

Att sätta sig in i 
patientens 
situation ” Dels att jag är påläst om 

hur man är när man har 
den diagnosen och..hur jag 
själv vet hur den här 
personen..att jag känner 
den här patienten 
bra..och jag vet att han 
behöver det här av mig.” 
(S4). 

Att jag är påläst om 
diagnosen och vet 
vad patienten 
behöver för något. 

Vara påläst och 
känna patienten 

Att ha kunskap 
om patienten 
och dennes 
diagnos 

 
 
 

  
 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

I studien togs det hänsyn till etiska överväganden utifrån Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådets fyra forskningsprinciper. Informationskravet 

innebär att forskaren för uppgiftslämnare och uppgiftsdeltagare ger information om 

deltagarnas uppgift och vilka villkor som föreligger för dem (Vetenskapsrådet 2002). I denna 

studie beaktades detta genom att forskningspersonerna skriftligen informerades om att ett 

deltagande i studien är frivillig och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan 

utan konsekvens. Här belystes även eventuella risker med studien för att forskningspersonen 

skulle få en så bred helhetsförståelse av studien som möjligt. Detta gjordes även muntligt 

innan intervjutillfället av författarna. Samtyckeskravet berör vikten av att 

forskningspersonerna gett sitt samtycke om deltagande i studien (Vetenskapsrådet 2002). 

Eftersom studien ställde krav på forskningspersonerna är också 
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detta något som togs till hänsyn. Beaktande togs således till forskningspersonernas mående 

och situation vid det aktuella intervjutillfället så de inte for illa av studien. Om 

forskningspersonerna valde att avbryta studien skedde inga påtryckningar eller försök till 

påverkan att fullfölja studien från författarna. 

Den tredje forskningsprincipen är konfidentialitetskravet. Denna handlar om att 

forskningspersonernas uppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dessa 

(Vetenskapsrådet 2002). I studien togs detta i beaktande genom att forskningspersonerna 

blev informerade om att författarna hade tystnadsplikt och att inga obehöriga personer skulle 

få tag i känsliga uppgifter. Insamlad data förvarades i ett låst skåp och ljudfilerna överfördes 

som skyddad fil till en lösenordsskyddad dator. Allt detta material var endast tillgängligt för 

författarna, handledare och examinator. När studien väl blev genomförd och godkänd 

raderades ljudfilerna. Vid rapportskrivning avidentifierades också samtliga 

forskningspersoner. Nyttjandekravet berör vikten av att den insamlade informationen inte 

får ges ut till icke relevanta ändamål och att informationen, utan samtycke från 

forskningspersonerna, inte får ligga som underlag för beslut eller åtgärder som kan påverka 

personen negativt (Vetenskapsrådet 2002). Med anledning av detta fick 

forskningspersonerna möjlighet att ta del av studien då den blev färdigställd. Under en studie 

finns risk att intervjuaren har en negativ känslomässigt band till det fenomen som ska 

studeras och att detta kan påverka studiens resultat omedvetet (Dahlberg, 2014). Därför 

diskuterades syftet mellan författarna där de till slut kom överens om att risken för detta var 

liten.  

En etisk aspekt som togs till hänsyn var att sjuksköterskorna som intervjuades var 

författarnas kollegor till vardags, samt att de patienter som intervjuades var inlagda på 

samma klinik som författarna var verksamma i. Detta faktum att författare och 

forskningspersoner känner varandra är något som kan försvåra konfidentialitetskravet 

(Petersson & Lindskov 2012). För att undvika detta försvårande tillfrågades samtliga 

deltagare på förhand om de kände sig bekväma avseende detta faktum. Författarna såg här 

också en risk att situationen kunde bli känslig och att en rädsla eventuellt kunde infinna sig 

bland forskningspersonerna att deras berättelser skulle bli utblottade och få negativa 

konsekvenser för dem. Med anledning av detta meddelades forskningspersonerna om att all 

data skulle avkodas och de skulle avidentifieras. Då en intervju genomförs är det viktigt att 

sårbara grupper erhåller en känsla av att deras historia står i centrum och att det primära hos 

forskningspersonerna inte ligger i själva datainsamlingen (Holloway & Freshwater 2007). 

Med anledning av detta utformades intervjuguiden så att forskningspersonerna fick utrymme 

att berätta sina historier snarare än att vara uppstrukturerad som ett rent frågeformulär. 

Författarna var också medvetna om att patienterna som intervjuades var en sårbar grupp 

som vårdades under tvång. Därför blev dessa forskningspersoner informerade om att de 

närsomhelst kunde kontakta författarna om minsta tvekan till studien skulle uppkomma, 

både före och efter intervjun. Patienterna blev även erbjudna att fångas upp av personal på 

avdelning om ett sämre mående skulle infinna sig.  Vad gäller intervjuer rent generellt finns 

risk att forskningspersoner reagerar negativt på de frågor som ställs (Dahlberg 2014). 

Författarna i denna studie hade detta i åtanke eftersom forskningspersonerna under 

intervjun blev bedda att beskriva ett mindre bra möte de varit med om. Med anledning av 

detta informerades samtliga deltagare både skriftligt och muntligt i förväg om detta, vilken 

möjliggjorde för deltagarna att mentalt förbereda sig för intervjun.  
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5 RESULTAT 
 

Utifrån studiens syfte om patienters och sjuksköterskors erfarenhet av vad som möjliggör 

respektive försvårar en vårdande relation inom rättspsykiatrisk vård väljer författarna att 

inledningsvis presentera patienternas erfarenheter följt av sjuksköterskornas. 

 

 
5.1 Patienters erfarenheter av vad som möjliggör respektive försvårar 

en vårdande relation inom rättspsykiatrisk vård 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i tre kategorier med tillhörande 

subkategorier enligt, tabellen nedan (tabell 2). Citaten är valda för att förtydliga det resultat 

som framkommit. 

Tabell 2: Kategorier och tillhörande subkategorier – patientens erfarenhet av en vårdande relation 

 
Kategorier Subkategorier 

Betydelsen av att bli sedd som människa Att känna sig dömd 

Betydelsen att bli sedd i vardagen 

Att känna sig utsatt 

Att personal gör det lilla extra  

Att dra åt samma håll Att känna en naturlig kontakt 

Att kunna förstå vad som sägs 

Att personal påverkar att vården går framåt 

 
 

 
5.1.1 Betydelsen av att bli sedd som människa 

Patienterna är dömda till rättspsykiatrisk vård för ett eller flera brott de begått under tiden de 

haft en allvarlig psykisk störning. En viktig del av denna vård, anser patienterna, är att 

vårdaren inte dömer dem efter det brott de begått. Patienternas erfarenheter säger även att 

det är viktigt att vårdaren i sitt vardagliga arbete ser dem och att patienterna inte utsätts för 

kränkande behandling, i synnerhet då de redan känner att de befinner sig i en utsatt situation 

då de är frihetsberövade. 

Att känna sig dömd 
 

För att en vårdande relation ska vara möjlig upplever patienterna det viktigt att vårdaren inte 

dömer dem på förhand, framför allt utifrån det brott som patienterna är dömda för. I vissa 

situationer känner sig patienten misstrodd av vårdaren då de hänvisar viktiga beslut till det 

brott de begått. Patienterna upplever då en maktlöshet och har en känsla av att inte kunna 

påverka sin vård. I dessa fall upplevs vårdaren fastna i patientens problematik, vilket gör att 

den vårdande relationen påverkas negativt. 

jag talade om då en av mina handikappsproblem då, men dom kopplade det till mitt brott så 

efter en tid så ansåg dom att dom inte vill hjälpa mig (P2). 
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Ett gott första intryck med ett respektfullt bemötande upplevs vara av yttersta vikt och ett 

bevis på att personalen inte dömer dem. Detta gör att patienten inte känner sig behandlad 

som en brottsling, utan sedd som en människa. 

dom va bara allmänt trevliga och bemötte mig som en människa som alla vill bli behandlade 

som. En människa, det spelar ingen roll var man kommer ifrån eller vad man gillar eller vilket 

kön man gillar (P5). 

 

För att patienterna inte ska känna sig dömda på förhand anser de även att vårdaren måste ha 

kunskap om dem och deras individuella behov. På så sätt, menar patienterna, att vårdaren 

får möjlighet att känna patienten på djupet och således bortser från såväl patientens diagnos 

som det brott hen begått. Patienten känner då att hen blir sedd som människa och genom 

detta blir även förutsättningarna bättre för att en vårdande relation ska byggas upp. 

Betydelsen att bli sedd i vardagen 
 

I vardagen har patienter inom rättspsykiatrisk vård erfarenheter av situationer som kan 

påverka de vårdande relationerna negativt. Patienterna har en känsla av att bli nonchalerade 

då vårdaren inte tar sig tid, inte svarar på frågor eller erkänner misstag de begått. Patienter 

känner sig även åsidosatta då vårdaren inte visar något genuint intresse för patientens 

mående, utan istället upplevs ställa frågor på ren rutin. Patientens upplevelse att bli sedd 

som människa minskas genom detta. Patienterna upplever ibland även den vårdande 

relationen som opersonlig då de möten som sker många gånger utgår från färdigskrivna 

mallar och rutiner. En betydelsefull faktor, enligt patienterna, är att vårdaren har många 

andra arbetsuppgifter att utföra. Patienterna uttrycker även en känsla av att vara osynliga i 

vardagen, vilket de tror kan ha att göra med hög beläggning av patienter på avdelningarna. 

Nej dom såg mig inte på det sättet, vi var ju många 14 pers och personalen var inte så många. 

Vissa dagar hade dom möte onsdagar och då var det lite svårt att hålla mig (P3). 

Patienterna har även positiva erfarenheter av möten i vardagen med vårdaren. Vissa känner 

sig bekräftade då vårdare ofta tar sig tid att prata oavsett om deras ärende är brådskande 

eller inte. Rondtillfällena utnämns som ett synnerligen gott tillfälle för patienten att bli sedd. 

Personal upplevs då extra engagerade, vilket inbringar en känsla av delaktighet hos 

patienterna.  

Dom här mötena som med alla patientrådsmöten å alla vad de heter det är väl också bra och 

okej. Så då..men där är ju alla med som är engagerade i patienten i stort sätt och det går inget 

förbi patienten (P1). 

 

Patienterna känner en gemenskap och ökat engagemang i sin vardag när vårdarna är ute hos 

dem på avdelningen och socialiserar sig. I synnerhet när det verkligen syns att vårdarna vill 

vara med patienterna. 

Det är viktigt med kroppspråk å såntdärnt så att man ser att personen verkligen lyssnar (P4). 

 
En känsla av att ha ett värde och att någon är intresserad av patienten som person infinner 

sig när vårdaren inte enbart pratar om saker som direkt går att relatera till vården. 
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Jag gillar inte det här pratet om hur du mår och hur ligger du till inför permissionen och sånt, 

det är så mycket sånt ändå. Nää..jag vill prata om något som är intressant (P1). 

Om personal inte vistas ute på avdelningen känner patienterna sig bortglömda och 

oengagerade. Intresset för att skapa en vårdande relation med personalen minskar då hos 

patienten. 

Att känna sig utsatt 
 

Patienterna har även erfarenheter av att känna sig utsatta i situationer med vårdare. Känslan 

av utsatthet uppkommer bland annat när patienten upplever att vårdaren redan från början 

har taggarna utåt i ett möte. Patienterna känner sig ibland även förminskade och behandlade 

som barn när vårdarna förutsätter att patienterna inte har förmåga att utföra saker som, för 

patienten, är självklara. Genom detta uppkommer en känsla hos patienten av att inte bli 

sedd som den människa hen faktiskt är. Utsattheten yttrar sig även i att patienterna upplever 

ovisshet i vardagen då vårdare inte alltid håller löften och glömmer bort saker som, för 

patienterna, är viktiga. Frihetsberövandet, som den rättspsykiatriska vården innebär, gör att 

patienternas upplevelse av utsatthet förstärks, speciellt då de upplever sig vara beroende av 

vårdaren. Ibland känner sig patienten förråd då vårdare sviker löften, och att det på sikt kan 

försvåra den vårdande relationen. Genom upplevelsen av att vårdaren inte tar patientens 

önskemål på allvar minskas hens känsla av att bli sedd som människa. 

Det är en som inte tar sig tid och nonchalerar och glömmer bort om det är saker som man 

lovat att göra. Det var häromveckan en personal som lovat honom att sitta och ringa och då 

när dom skulle göra det hade hon..jag vet inte om hon glömt bort det eller om hon inte kunde, 

jag vettefaan, men man ska ha tid och inte lova saker som man inte kan hålla sen bara för att få 

slut på diskussionen (P1). 

 

Patienterna trycker även på att frihetsberövandet innebär att de inte fritt får använda sig av 

elektronisk kommunikation. De upplever sig då utsatta då det blir provocerande när vårdare 

har mobiler på avdelningen. Patienterna känner sig också orättvist behandlade då vissa 

vårdare ibland kan vara stränga och vill bestämma över dem. I dessa fall, uppger patienterna, 

att de inte blir tillfrågade om vad de vill. Detta leder till en känsla av inte vara delaktig och att 

blir sedd som ett objekt istället för en människa. Dock finns det tillfällen då patienterna 

upplever sig bli för delaktiga i saker som de inte anser sig ha att göra med. 

Vi pratade mycket så han började snacka skit om arbetskollegorna och det tyckte jag inte var 

bra. Då tog jag arbetspersonalen och berättade att han gör så att jag mår psykiskt dåligt (P3). 

Patienter har även erfarenhet av utsatthet då vårdare varken upplevs visa empati eller 

förståelse i vissa skarpa situationer. I dessa finns då erfarenheter av att vårdare tvingar in 

patienten i rummet, både muntligen och handgripligen. Patienterna känner sig då orättvist 

behandlade i situationen. I vissa fall upplevs vårdaren till och med trigga igång situationer 

medvetet för att det ska ge negativa konsekvenser för patienten, vilket gör att patienterna 

känner sig helt maktlösa och utan mänskligt värde.
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5.1.2 Att personal gör det lilla extra 

En faktor som visar sig möjliggöra en vårdande relation inom den rättspsykiatriska vården är 

när vårdaren gör något utöver det vårdande som förväntas av dem. Patienterna känner då 

såväl en uppskattning gentemot vårdaren som livskvalitet. 

Dom var såna som brydde sig om hela avdelningen. Grillning, utflykter..vi åkte iväg och 

fiskade, vi gjorde massor med saker (P2). 

Att göra det lilla extra handlar också om att vårdaren har förmåga att läsa av dem och 

observera deras mående utan att de själva behöver säga till. 

Vårdaren ska kunna lyssna av patienten hur han mår och hur viktigt är det här. En del är 

väldigt framåt och högljudda och dom tar ju mer plats. Det är precis som i skolan, folk som är 

tysta, det kanske är dom som måste få mest stöttning…(P1). 

En sådan egenskap inger en trygghet hos patienterna i de stunder som de mår sämre och 

känslan av att bli sedd som människa av vårdaren ökar. Detta för att det alltid är medvetna 

om att det finns någon trygg famn att landa i, i synnerhet eftersom de befinner sig i en utsatt 

situation då de befinner sig inom rättspsykiatrisk vård på obestämd tid. 

 
 

5.1.3 Att dra åt samma håll 

Patienternas erfarenheter är att en god vårdande relation inte enbart kräver att vårdaren ser 

patienten som en människa och gör det lilla extra. En vårdande relation förutsätter också att 

en kemi finns mellan patient och vårdare där en grundläggande ömsesidighet kan byggas 

upp. I detta upplever patienten också att det är viktigt att de förstår det vårdaren förmedlar 

samt att vårdaren är med och påverkar så att patientens vård inte står i stiltje. 

Att känna en naturlig kontakt 
 

En viktig komponent i den vårdande relationen är att patient och vårdare känner en naturlig 

kontakt sinsemellan, exempelvis genom gemensamma intressen. Detta gör att patienten 

upplever ett större djup i relationerna och en mer avslappnad tillvaro. Detta förutsätter då att 

vårdaren har förmåga att prata om, för patienten, intressanta ämnen som berör patienten. 

Genom detta upplever patienten att vårdaren är villig att dra åt samma håll som patienten i 

hens vård. Vid vissa tillfällen förekommer svårigheter i detta då personal har svårt att tolka 

det patienten vill förmedla. Patienten känner då en osäkerhet kring hur hen ska agera 

gentemot vårdaren. 

..liksom jag gillar ju att hålla på och skoja och spexa lite..och att personalen är med på det en 

del dom förstår kanske inte det och då blir det tvärtom, inget bra möte (P1). 

Patienterna framhåller även en känsla av trygghet då de långa vårdtiderna ger möjlighet för 

parterna att bygga upp en god relation, då man med tiden lär känna varandra bättre. Detta 

förbättrar, enligt patienten, förutsättningen att de båda kan dra åt samma håll i vården. 

Patienterna känner då en ömsesidig respekt med personal. Om en sådan respekt inte 

förekommer hos kontaktpersonerna, upplevs en rädsla hos patienterna då 

kontaktpersonerna anses ha en betydande roll för patientens vårdvistelse. Den naturliga 

kontakten är också viktig för att patienten inte ska känna sig ensam och övergiven i vardagen. 
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Det är viktigt för patienten att kunna känna tillit till personal och att man kan gå undan och 

prata om det finns ett behov. 

..dom här på-tu-man-hand-mötena..de är dom viktigaste mötena (P1). 

 
Den naturliga kontakten med vårdaren brister när patienterna känner sig förbisedda. 

Exempelvis då personal ställer många frågor och patienten inte får utrymme att själv berätta 

saker som hen önskar. Detta gör att patientens motivation att medverka i den vård som ges 

minskar, vilket i sin tur genererar i att parterna drar åt olika håll. Ibland upplever patienterna 

att vårdare är onaturliga i sitt bemötande. 

..dom ska inte leva sig i någon slags vårdroll för det blir inge bra eeh..för då känner man 

liksom att det är avsiktligt och då tänker man på sitt bemötande och då blir det 

onaturligt..(P4). 

I dessa fall uppkommer en känsla av osäkerhet hos patienterna avseende vilken roll de själva 

ska inta i mötet med vårdaren. Detta kan, enligt patienterna, då bidra till att den vårdande 

relationen riskerar att bli tillkonstlad. 

Att kunna förstå vad som sägs 
 

För patienterna är det viktigt att vårdaren är tydlig i sin kommunikation för att en känsla av 

förutsägbarhet och trygghet ska infinnas i såväl den vårdande relationen som vården i stort. 

Om förutsägbarheten uteblir, minskar motivationen hos patienten att dra åt samma håll 

som vårdaren. Här är det viktigt att personal har förmåga att ge tydlig och lättförståelig 

information till patienterna. I synnerhet när det gäller patientens framtida vård och vad hen 

ska uppfylla för mål för att komma framåt i vården. 

Att vara tydlig är viktigt, det beror ju på vad man ska prata om. Är det en typ av behandling 

eller något man ska hålla på med eller nåt man ska uppnå, då gäller det att vara tydlig..(P4). 

Enligt patienterna är detta något som personal ibland brister i. Ibland upplever de att de inte 

få relevant information om vad som händer i deras vård, exempelvis gällande medicinering 

och friförmåner. Det visar sig dock inte bara viktigt att patienten förstår vad personalen 

säger. Patienterna har även ett behov av att förstå sina egna tankar, vilket gör det viktigt för 

personal att ibland ta ett steg tillbaka och låta patienten tänka själv. 

Det är aldrig bra med för mycket frågor, då hinner man inte känna efter vad, då börjar man 

reflektera och blir för fokuserad att svara på frågan (P4). 

Detta gör att patienterna känner en trygghet och bekräftelse i sig själva och vågar lita mer till 

sina egna tankar. På så sätt får patienten ett större utrymme och mer tid att bli medveten om 

sig själv och vad som är viktigast för hen i sin nuvarande livssituation. Då detta uppnås 

känner patienten ett större engagemang till sin egen vård och motivationen till att 

samarbeta med personal ökar.  

Att personal påverkar att vården går framåt 
 

För patienterna är det viktigt att den rättspsykiatriska vården fortskrider och att det hela inte 

står i stiltje. I dessa fall av stiltje skapas en frustration och minskad vilja hos patienten att dra 

åt samma håll som personalen. Detta innefattar bland annat när patienterna upplever vården 

ineffektiv då de ständigt behöver upprepa det de säger i olika möten. Ronden är ett tillfälle 
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som patienterna upplever som synnerligen frustrerande, då stämningen kan vara krystad och 

påtvingad. Ämnen som patienterna vill beröra, exempelvis friförmåner, tas då inte upp i lika 

stor utsträckning som, för patienten, mindre viktiga ämnen. Ibland känner patienterna en 

osäkerhet på vad de vågar delge vårdaren eftersom de inte vet om det kommer innebära 

negativa konsekvenser för den fortsatta vården. 

..och sen så har vi ju sen anledningen att jag inte pratar med personalen här så mycket är för 

att då ska dom försöka åtgärda det eller så antecknar dom ned det och det känner man sig inte 

heller så trygg..(P4). 

 

Det kan även vara tvärtom, att patienter upplever att de relationer de har med vårdarna inom 

den rättspsykiatriska vården ska generera i något gott. Det kan röra sig om allt från praktiska 

saker som utökade friförmåner till en inre personlig utveckling. 

Det ska ju vara givande också, man ska ju få ut något av ett möte, nått form av utbyte. Att man 

lär sig något eller kommer till insikt med någonting eller att man liksom eeh..känner någon 

bra känsla eller blir på bättre humör (P4). 

I dessa möten infinner sig en känsla av hoppfullhet om framtiden hos patienterna och att 

vården inom rättspsykiatrin inte kommer fortgå i all framtid. Att personal påverkar att 

vården går framåt genererar ett lugn hos patienten; att det finns någon som är villig att se till 

patientens drömmar om framtiden. Om detta tillgodoses menar patienterna att de erhåller 

en större vilja att dra åt samma håll och medverka i den vård som erbjuds. 

 
 
 

5.2 Sjuksköterskors erfarenheter av vad som möjliggör respektive 

försvårar en vårdande relation inom rättspsykiatrisk vård 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i fem kategorier med tillhörande 

subkategorier, enligt tabellen nedan (tabell 3). Citaten är valda för att förtydliga det resultat 

som framkommit. 

Tabell 3: Kategorier och tillhörande subkategorier – sjuksköterskors erfarenhet av en vårdande 

relation 

 

Kategorier Subkategorier 

Att sätta sig in i patientens situation Att tiden har betydelse 
Att vara genuint intresserad 
Att ha kunskap om patienten och dennes 
diagnos 
Att se människan bakom brottet 

När sjuksköterskan ställs inför utmanande 
situationer 

Att hindra kränkande situationer 
Att vilja kunna hantera sina känslor 
Att reparera när det brustit 

Att ha en fungerande arbetsgrupp  
Att göra något utöver det vanliga  
Att få förtroende för att samspela  
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5.2.1 Att sätta sig in i patientens situation 

Sjuksköterskorna beskriver såväl positiva som negativa erfarenheter av vårdande relationer 

de haft med patienter inom rättspsykiatrisk vård. För att en positiv sådan ska kunna existera 

pekar sjuksköterskorna på vikten av tid i flera olika aspekter. De menar också att ett genuint 

intresse samt kunskap om patienten är viktig att inneha för att en vårdande relation ska 

kunna byggas upp på bästa sätt. Sjuksköterskorna anser även att en djupare förståelse för 

patienten är av yttersta vikt där patienten blir sedd som människa och inte blir dömd utifrån 

det brott som hen begått. 

Att tiden har betydelse 
 

Sjuksköterskorna anser att tiden har en betydande roll i upprättandet av en vårdande 

relation med patienterna. Tidens betydelse lyfts här upp i flera aspekter; Sjuksköterskorna 

upplever bland annat att patienten behöver känna sig hörd genom att få tid till att berätta 

saker som de behöver få ur sig. Då patienten får tid till att berätta sin historia känner sig 

också sjuksköterskan mer intresserad av patientens problematik och på så sätt får möjlighet 

till att sätta sig in i patientens situation. En annan viktig aspekt är, enligt sjuksköterskorna, 

att patienten får tid till reflektion och att ventilera för att hen ska uppleva lugn i tillvaron. 

Han kunde låta ta den här tiden som han behövde. Han kunde gå ifrån och tänka en liten 

stund och sen komma tillbaka och ”jahaa..då undrar jag det här också” (…) Men han fick 

verkligen möjlighet att fråga igen och igen och igen ända tills han kände sig nöjd med de 

svaren han fått (S3). 

 

En annan aspekt av tid som tas upp är de långa vårdtider som föreligger inom den 

rättspsykiatriska vården. Sjuksköterskorna menar här att de har god tid att hinna lära känna 

patienten och att det på så sätt inger en trygghet hos sjuksköterskorna. 

Fördelen är ju att dom lång..vårdtiderna gör ju att man lär känna varandra också (S2). 

 
Något som försvårar möjligheten till en vårdande relation är tidsbrist. Detta kan röra sig om 

allt från låg bemanning, många akuta ärenden och hög arbetsbelastning. Många av dessa 

situationer gör, enligt sjuksköterskorna, att en känsla av stress infinner sig hos såväl personal 

som patienter. Sjuksköterskan upplever då att tid inte finns att sätta sig in i patientens 

situation och att den vårdande relationen då riskerar att försämras dem emellan. Dock tycks 

det ofta finnas tid, vilket gör att sjuksköterskan kan gå in i vårdande situationer med en 

känsla av trygghet till sin profession. 

Det finns faktiskt oftast tid att tänka efter eller att fundera..man hinner liksom diskutera och 

fundera på vad det är för typ av patient eller hur kan vi bemöta den här patienten på bästa 

sätt..(S5). 

Om inte denna tid ges för reflektion, menar sjuksköterskorna, att risken finns att man som 

vårdpersonal agerar utifrån spontana känslor och agerar bristfälligt. 

Jag tror mer att det är att man inte ger sig tid till att reflektera för man handlar utifrån de 

känslor som de väcker på en gång (S5). 

I dessa fall riskerar istället den vårdande relationen att sättas på spel och inbringa en känsla 

av otillräcklighet hos sjuksköterskorna. Detta genom att de spontana känslorna leder till 

ogenomtänkta beslut som, enligt sjuksköterskan, kan få patienten att känna sig kränkt. 
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Att vara genuint intresserad 

Att vara genuint intresserad innebär, för sjuksköterskorna, att ha en positiv attityd i mötet 

med patienten och att möjlighet finns att bygga upp ett förtroende. Förtroendet kan här 

skapas genom att lyssna till patienten och låta hen komma till tals så patienten erhåller en 

känsla av att bli sedd. Att sjuksköterskan visar ett genuint intresse genom närvaro bidrar 

även till att patienten känner sig bekräftad och att sjuksköterskan själv får möjlighet till att 

sätta sig in i patientens situation. Detta möjliggör i sin tur att sjuksköterskan kan erhålla 

en känsla av bekräftelse av patienten. 

Ja jag tänker lite i efterhand att han fick liksom en bekräftelse på att han var som en person, ja 

en människa som liksom brydde sig (…) Det sa han att ”du är inte bara här för att tjäna pengar 

utan du är här för att du bryr dig (S5). 

Ett genuint intresse förutsätter att vårdaren befinner sig i rätt sinnelag för att kunna känna 

ett engagemang inför patienten. Att här inta ett patientfokus framför ramar och regler 

möjliggör en känsla av tillit för såväl patient som sjuksköterska. 

Att ha kunskap om patienten och dennes diagnos 
 

Att sätta sig in i patientens situation innebär också för sjuksköterskorna att inneha en 

generell kunskap om patienten och hens diagnos. Om avsaknad finns av denna kunskap 

inbringar detta osäkerhet hos sjuksköterskorna, vilken riskerar att kommunikation mellan 

vårdare och patient brister. I detta, menar sjuksköterskorna, att förhastade beslut tas som 

gör att patienten känner sig kränkt. Dock anses inte enbart kunskap om diagnos viktig i 

detta, utan även kunskap om den enskilda individen. Att känna patienten och handla utifrån 

hens bästa, möjliggör att sjuksköterskan erhåller en känsla av professionalitet. 

Ett dåligt möte blev ett bra möte i och med att man på nåt sätt observerade patienten och såg 

att han inte alls fixade den här situationen (S2). 

En känsla av att ha kunskap och vara professionell infinner sig även hos sjuksköterskan när 

hen tillåter sig själv vara innovativ och testa egna arbetsmetoder. 

.. jag ställde mig lite på sidan så vi stod och tittade ut genom ett fönster (…) det kändes bra för 

jag hade kommit på någonting nytt. Jag vet ju nu vad jag ska använda för teknik för att få 

honom att känna sig lugn (S4). 

Denna kunskap bidrar, enligt sjuksköterskorna, till att deras självförtroende växer och att de 

således vågar testa nya vägar för att bygga upp en relation med patienterna som de jobbar 

med. I detta var även den respons sjuksköterskan kände från patienten av yttersta vikt. 

..men där märkte jag liksom sen att när han blev orolig på avdelningen då så frågade man 

honom ”ska vi inte ta och gå in i behandlingsrummet och lyssna på nån musik”. Sen gjorde vi 

det. Man märkte att han kom ner i varv (S5). 

Genom ett gott resultat i de vårdande åtgärderna infann sig en bekräftande känsla hos 

sjuksköterskorna över att det agerat på rätt sätt. Eftersom de satt sig in i patientens 

situation, och utifrån detta lärde sig hur de skulle agera, skapades möjlighet för 

sjuksköterskan att bygga upp sitt förtroende inför liknande händelser. 
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Att se människan bakom brottet 

Sjuksköterskornas erfarenheter visar att det är viktigt att sätta sig in i patientens situation 

genom att inta ett icke-dömande förhållningssätt. Här, anser sjuksköterskorna, det av 

yttersta vikt att bemöta patienten med respekt och att de inte behandlas utifrån det brott de 

begått eller handlingar de gjort på avdelningen. Att se människan bakom brottet, anser 

sjuksköterskorna, är en grundläggande värdering vars grad varierar från person till person 

och en viktig förutsättning för att patienten ska känna sig värdig och rättvist behandlad. 

Jag tror det är någonting man har i sig..jag tror det..det är något som finns, ja jag tror det är 

något vi har i oss..vi väljer..ja vad ska man säga, att välja den här yrkesbanan att jobba på ett 

sånt här ställe..jag tror det. För har man det här..vad ska man säga..det här dömande sättet, då 

tror jag inte att man..man kommer aldrig göra ett bra jobb här (S1). 

 

Sjuksköterskorna anser här inte enbart att grundläggande värderingar har betydelse. För att 

patienten ska uppleva ett gott samarbete med vårdaren är det viktigt att personal inte har ett 

strafftänk gentemot patienten, utan ett neutralt förhållningssätt. 

..de får komma tills och man har ett speciellt förhållningssätt som jag tror är ganska unikt, det 

känns som att man står på patientens sida på nåt sätt här (S1). 

Detta, tror sjuksköterskan, leder till att patienten känner sig respektfullt bemött och att 

sjuksköterskan i större grad har satt sig in i patientens situation. Genom detta menar 

sjuksköterskan att patienten uppvisar mer öppenhet gentemot sjuksköterskan som i sin tur 

bidrar till att en vilja väcks fram hos sjuksköterskan att, tillsammans med patienten, arbeta 

mot de mål som patienten har. 

 
 

5.2.2 När sjuksköterskan ställs inför utmanande situationer 

I intervjuerna berättar sjuksköterskorna om situationer där utmaningar har uppstått och den 

vårdande relationen har satts på prov. I dessa situationer beskriver sjuksköterskorna vikten 

av att våga gå in och bryta när en patient är ställd inför en kränkande situation av en vårdare. 

Sjuksköterskan beskriver även vikten av att kunna hantera sina egna känslor, och om detta 

inte går, hur hen gått tillväga för att reparera den skada som skett. 

Att hindra kränkande situationer 
 

Sjuksköterskorna beskriver att det förekommer situationer de själva aktivt inte deltar i, där 

bemötandet är bristfälligt. I dessa, upplever sjuksköterskan, att patienterna känner sig 

kränkta och förminskade. I dessa situationer anser sjuksköterskorna det viktigt att gripa in i 

situationen och stödja patienten, men upplever detta som utmanande då de tvingas gå emot 

andra i personalen. Om sjuksköterskan ingriper upplever hen att detta förhållningssätt 

inbringar en känsla av mod hos sjuksköterskan och möjliggör att patienten får sin röst hörd. 

..och där sitter vi och pratar över hans huvud och jag ser ju hur patienten bara sjunker och 

sjunker ihop liksom bara. (…) Det blev till slut ett bra möte och han mådde ju jättedåligt, så jag 

fick liksom avbryta dom och prata och liksom säga att ”jag ser att du mår jättedåligt” och då 

fick han liksom ventilera sig (S2). 
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I andra mer akuta situationer där såväl patient som vårdare är i affekt kan det, enligt 

sjuksköterskorna, även vara lägligt att gripa in och byta ut personal helt och hållet för att 

patienten ska känna en större trygghet. 

 

Att vilja kunna hantera sina känslor 
 

Att kunna hantera sina känslor upplever sjuksköterskorna utmanande i det vardagliga 

arbetet då de ibland ställs för påfrestande situationer. Hanterandet av egna känslor 

innebär för sjuksköterskorna att inneha ett lugn och ha tålamod med de patienter som 

vårdas även om situationen ibland är utmanande. Detta kräver att sjuksköterskorna har 

en känsla av att vara trygg i sin arbetsroll och inneha ett förhållningsätt där hen är 

vänlig men bestämd. 

Man kan göra det på olika sätt såklart..men man kan fortfarande gränssätta på ett sätt så det 

känns okej för patienten (S4). 

Trots att en vilja finns att hantera sina känslor kan detta ibland vara svårt för sjuksköterskan. 

Om situationen blir för pressande kan de egna känslorna ta över och öka risken för att 

sjuksköterskan handlar i affekt gentemot patienten. I dessa tillfällen, menar 

sjuksköterskorna, att såväl tålamod som kontroll brister. I efterhand känner sjuksköterskan 

en besvikelse på sig själv och patienten tappar, enligt sjuksköterskan, förtroendet för hen. 

För vi har också en ganska nära relation..jag är hans kontaktperson och jag ville väl sätta 

gränser men jag ångrade att jag blev arg efteråt (…) han sa också det att till mig rakt ut att nu 

kan jag inte lite på dig ens (S4). 

Viljan att kunna hantera sina känslor innefattade också att undvika att höja rösten och gå till 

verbala angrepp vid akuta situationer. Risken fanns annars att situationen trappades upp 

och att sjuksköterskans forcerade attityd gjorde att det, enligt sjuksköterskan, infann sig en 

känsla av frustration hos patienten. Att kunna hantera sina känslor handlade om att befinna 

sig i jämvikt. 

I det första mötet var jag i full balans i mig själv (…) Det är bara det att jag i ena läget så kunde 

jag använda mina verktyg helt och hållet (S4). 

 
På så sätt infinner sig en känsla av lättnad och frihet i yrkesutövandet hos sjuksköterskorna. 

De känner sig mentalt stabila och trygga för att gå in i utmanande situationer och lösa de 

problem som uppstår på bästa möjliga sätt. 

Att reparera när det brustit 
 

I den rättspsykiatriska vården händer det att relationen mellan vårdare och patient, av olika 

anledningar, brister. I dessa, menar sjuksköterskorna, att en utmaning fanns i att såväl 

vårdare som patient har en känsla av prestige och således har svårt att släppa konflikter som 

uppstått dem emellan. Här tycks det dock finnas både möjlighet och vikt i att i efterhand 

rätta till det. Möjligheten består i att det finns tid till att reparera när det brustit. Vikten 

består i att det finns ett behov för båda parter att ha en god relation eftersom det ger en 

känsla av inre lugn och harmoni. En stor del i att reparera en brusten relation handlar, för 

sjuksköterskor, om att de tänker igenom situationen i efterhand. Ibland känner de sig då 

besvikna på sig själva och blir självkritiska. 
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Och jag tänker ju i efterhand så hade man ju kunnat..ja, kunnat gå in mer lågaffektivt. Försökt 

med lugn, kanske väntat ut honom..det var ju faktiskt ingen fara, han var ju inne på sitt rum 

(S5). 

Sjuksköterskorna anser även att reparationen har en förlåtande effekt hos båda parter om 

situationen tas upp i diskussion med patienten om vad som skett, hur båda kände sig och vad 

som kunde gjorts annorlunda. I detta möte, menar sjuksköterskorna, att det är av yttersta 

vikt att såväl inneha som att visa upp en prestigelöshet gentemot patienten och erkänna de 

misstag sjuksköterskan själv begått. 

Man kan ju inte gå runt och tro att man inte gör något fel själv..och sen se hans reaktion och 

att det, jag var tvungen att bygga upp en ny..eller jobba tillbaka vår relation (S4). 

Trots att sjuksköterskorna visar en vilja till att reparera när det brustit anses det dock inte 

alltid lämpligt eller finnas möjlighet till att göra detta hos dem. Den upplevda plikten att vara 

lojal mot sina kollegor, alternativt att patienten inte går att få kontakt med kan utgöra hinder 

för detta. 

Jag hade velat kunna göra nånting..jag hade väl velat säga till patienten att ”det var beklagligt 

att det blev såhär” förklara oss från våran sida varför det blev så tokigt. Sen blir det ju att..ja 

man skuldbelägger någon annan istället (S3). 

Sjuksköterskan ställs då inför en utmanande situation genom svårigheten att kunna hantera 

det som skett. Detta leder till att sjuksköterskorna kan uppleva maktlöshet och 

otillräcklighet i den uppkomna situationen. Maktlösheten grundar sig här i att 

sjuksköterskan har en känsla av att inte kunna reda ut situationen på rätt sätt och inte heller 

veta om vad patienten tänker kring den situation som uppstått. Otillräckligheten 

symboliserar att den vilja sjuksköterskan har att alltid hitta den bästa lösningen för 

patienten fallerar. 

 
 

5.2.3 Att ha en fungerande arbetsgrupp 

Andra faktorer som påverkar den vårdande relationen är den arbetsgrupp sjuksköterskan 

befinner sig i. Sjuksköterskorna beskriver här vikten av att få arbeta med en sammansvetsad 

arbetsgrupp som har gott samarbete med varandra. Det genererar, enligt sjuksköterskan, en 

känsla av trygghet hos såväl sjuksköterskor som patienter på avdelningen. 

Han är beroende av att vi i personalgruppen håller oss lugna och han blir väldigt uppstressad 

och paranoid när vi inte är lugna (S4). 

Att ha en fungerande arbetsgrupp leder till att det vardagliga arbetet på avdelningen flyter på 

utan onödiga konflikter och diskussioner om, för sjuksköterskan, mindre viktiga saker. Då 

arbetsgruppen inte är sammansvetsad ökar risken att sjuksköterskan känner sig osäker på 

sin egen profession och att fokus flyttas från patientens vård till diskussioner i arbetsgruppen 

som enbart berör personalen själva. Sjuksköterskan har erfarenheter av patienter som blir 

negativt påverkade av en icke fungerande arbetsgrupp. Vid dessa tillfällen, upplevde 

sjuksköterskan, att patienterna blev oroliga och onödiga konflikter riskerade att uppstå. 
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5.2.4 Att göra något utöver det vanliga 

Sjuksköterskorna uttrycker vikten av att kunna göra något utöver det vanliga. Detta 

innefattar bland annat att våga utmana sig själv och gå utanför det ramar som sjuksköterskan 

arbetar inom. Genom detta kan, enligt sjuksköterskan, nya lösningar som är bra för patienten 

komma till verk. För detta, menar sjuksköterskorna, att det krävs en känsla av mod och en 

vilja att stå upp för patienten. 

Det är väl liksom att du har en..att du försöker se saker utifrån patientens perspektiv och inte 

bara ser utifrån sina egna ramar och regler (S5). 

Det framkommer att viss personal har mer inflytande än andra hos patienterna. För 

patienterna kan det, enligt sjuksköterskan, ha stor betydelse vem de har vid sin sida vid en 

akut situation. Om fel vårdare befinner sig hos patienten kan det skapa onödigt lidande för 

patienten. Att göra något utöver det vanliga innebär även att det väcks en lärdom eller insikt 

hos båda parter som kan inbringa en känsla av självförtroende hos sjuksköterskan. 

Ett bra möte har väckt nånting hos patienten och nånting hos mig..och fått ja, det viktigaste är 

förstås hos patienten, men även att det låter mig att växa till nästa möte (S3). 

Sjuksköterskorna beskriver även den rättspsykiatriska vården som en påfrestande tillvaro för 

patienten där utmaningar finns i den vårdande relationen per automatik. Lagar och regler 

som sjuksköterskan inte kan tänja på hursomhelst sätter ibland käppar i hjulet att driva den 

vård som sjuksköterskan anser vara till gagn för patienten. Exempelvis möjligheten att kunna 

gå ut på promenad vilken tid som helst på dygnet. Genom att komma emellan dessa käppar 

och få med patienten mot ett gemensamt mål inbringar en känsla hos sjuksköterskan att man 

gjort något utöver den normala, känslan av att vara professionell stärks. 

 
 

5.2.5 Att få förtroende för att samspela 

Sjuksköterskorna framhåller vikten av att den vårdande relationen består av två individer, 

patient respektive vårdare, och att det är viktigt att patienten känner förtroende för vårdaren 

för att samspelet ska fungera. För att just sjuksköterskan ska få detta förtroende är det viktigt 

att sjuksköterskan är rak och ärlig i sin kommunikation och har en positiv inställning. På så 

sätt erhåller, enligt sjuksköterskan, patienten en känsla av tillit och sjuksköterskan en känsla 

av tillfredsställelse. 

Nämen i ett bra möte så känner man ju att man får ett samspel med patienten och det blir ju 

liksom en bekräftelse för dig själv att du känner att du, eller i alla fall jag känner att jag gör ett 

bra jobb (S2). 

För att få detta förtroende gäller det också att sjuksköterskan respekterar patientens rätt till 

självbestämmande för att den vårdande relationen ska stärkas och utvecklas. 

Då får man hitta nån balans i det där så man inte bara härjar med dom och tycker att det är jag 

som bestämmer. Det gäller ju att få dom delaktiga och acceptera den här vårdformen (S2). 

Sjuksköterskorna upplever att deras förtroende för dem minskar hos patienten när de inte 

kan hålla överenskommelser relaterat till stress och tidsbrist. Detta risker att en känsla av 

besvikelse infinner sig hos patienterna och att den vårdande relationen brister. 
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Det som var dåligt för mig var ju att jag själv blev arg och att han tappade förtroende för mig 

och att han själv blev väldigt arg å han kan tycka..han kan älta det här i efterhand (S4). 

 

När patienten tar till sig det vårdaren säger upplever sjuksköterskan att patienten har ett 

förtroende för att samspela och att det ger möjlighet till fint samarbete. Sjuksköterskan får då 

en upplevelse av att vara omtyckt av patienten. 

 

 
6 DISKUSSION 

 
Nedan följer en diskussion där styrkor respektive svagheter med studien kommer beröras. 

Därefter kommer etiska överväganden att diskuteras följt av diskussion av det resultat som 

framkommit i studien. 

 
 

6.1 Metoddiskussion 

Kvalitativ design syftar till att söka modeller som beskriver och tydliggör sammanhang i 

omgivningen. Essensen med denna informationssamling är att få kännedom och upptäcka 

flera mönster kring ett visst fenomen. På så sätt erhålls en helhetsförståelse och en 

fullständig bild av det undersökta fenomenet (Olsson & Sörensen, 2011). Med anledning av 

detta var en kvalitativ design bäst lämpad i denna studie då det var just ett fenomen; ”Den 

vårdande relationen” som skulle undersökas. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) består en studies trovärdighet av tre grundpelare; 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Dessa kommer användas som utgångspunkt i 

diskussionen nedan. 

Giltighet avser beskriva i vilken grad en studies metod svarat till syftet, alltså är de val som 

gjorts lämpliga för studien (Graneheim & Lundman 2004). Vad gäller urvalet är det till fördel 

att använda sig av en heterogen grupp vid insamlandet av data (Henricsson & Billhult 2012) 

varför författarnas avsikt var att få en så stor spridning som möjligt avseende ålder och kön i 

såväl patient- som sjuksköterskegruppen. Även patienternas vårdtid och sjuksköterskornas 

anställningstid på den utvalda kliniken önskades variera. Detta var något som studiens 

författare lade som önskemål till de enhetschefer som stod för urvalet av såväl patienter som 

sjuksköterskor. Spridningen ansågs fullt godtagbar av författarna, dock hade 

könsfördelningen i patientgruppen önskats mer jämlik då den gruppen enbart bestod av 

män. Huruvida detta kunde hade påverkat resultatet är dock svårt att svara på eftersom 

författarna inte har någon vetskap i om bemötandet skiljer sig mellan könen eller från person 

till person.  

Att författarna inte stod för urvalet ansågs styrka studien giltighet eftersom risken fanns att 

deltagarna, efter författarnas förförståelse, kunde ha valts utefter hur väl de svarade till 

studiens syfte. Att enhetscheferna visste om studiens syfte ansågs också styrka studiens 

giltighet eftersom de i kunde välja deltagare som hade förmågan att besvara detta. Om 

urvalet hade skett helt slumpmässigt hade risk funnits att deltagarna inte hade erfarenhet av 

det undersökta fenomenet, alternativt att bortfallet hade varit högt och ett resultat hade varit 

svårt att få fram. En svaghet i studien kan vara antalet deltagare. Enligt Danielsson (2012) 
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kan en grupp på fem till sex deltagare ge begränsad information i en innehållsanalys, varför 

denna studies urval på fem personer per grupp kan anses knappt. Dock framhåller såväl 

Danielson (2017b) som Kvale och Brinkmann (2009) att fem-sex forskningspersoner är fullt 

tillräckligt förutsatt att alla har olika erfarenheter att berätta om. Dessutom nämner även 

Dahlberg (2014) att ett alltför stort antal forskningspersoner kan försvåra en 

sammanställning av kvalitativt resultat. Med anledning av detta torde fem intervjuer i två 

urvalsgrupper varit tillräckliga för att säkerställa studiens giltighet.  

Även den semistrukturerade intervjumetoden torde varit till fördel för studiens giltighet. Vid 

enbart öppna frågor föreligger risk att svaren blir för omfattande och att användbar 

information går till spillo (Polit & Beck 2017). Genom den semistrukturerade metoden 

ställdes inga identiska frågor till forskningspersonerna, utan frågorna ställdes utifrån vad de 

dittills hade svarat. Dessutom torde criticial-incident- metoden genererat en större spridning 

eftersom utgångspunkten i de frågor som ställdes var utifrån de berättelser som förts fram 

från den enskilda forskningspersonen. Förförståelse innebär den vetskap som en forskare har 

av ett visst fenomen innan studien inleds, och baseras på såväl forskningskunskap och 

grundläggande värderingar (Priebe & Landström 2017). Innan studien fanns en förförståelse 

hos författarna som kan ha påverkat studiens resultat. Bland annat genom att följdfrågor kan 

ha ställts till forskningspersonerna med en oavsiktlig förförståelse i bakgrunden. Dock 

beslutades att båda författarna skulle delta i samtliga intervjuer, där den ena hade en större 

roll som intervjuare och den andre som observatör. Detta anses stärka studiens giltighet då 

observatören under intervjun hade möjlighet att föra fram intervjun i rätt riktning om 

intervjuarens förförståelse ansåg ta över hand. Tiden är en annan aspekt som kan ha 

påverkat studiens giltighet i negativ riktning. 

 

Eftersom knappt med tid fanns till att läsa in den valda metoden och upprättande av 

intervjuguide kan intervjuerna ha påverkats av detta. Med mer tid till förberedelser hade 

intervjuernas omfång kanske blivit bredare och ett mer nyanserat resultat erhållits. 

Provintervju är ett bra tillfälle att testa såväl frågeställningar, tid som elektronisk utrustning 

(Danielson 2017a). Att författarna genomförde en sådan anses varit en styrka i studien då det 

möjliggjorde smidigare intervjuer med en större trygghet hos författarna. Genom att 

intervjua en person i taget finns möjlighet att erhålla en mer fördjupad förståelse för den 

enskilda personens existentiella livsvärld (Dahlberg 2014). Även detta anses vara en styrka i 

studien då det uppfylldes. 

 

Under analysprocessen ändrades studiens syfte eftersom forskningspersonernas intervjuer i 

högre drag ansågs besvara fenomenet den vårdande relationen än det vårdande mötet. 

Detta kan vara något som sänkt studiens giltighet, då frågorna i intervjuguiden kunde ha 

ställts annorlunda utifrån det slutgiltiga syftet. Samtidigt anser författarna att studiens 

resultat hade blivit betydligt tunnare om det vårdande mötet hade gällt som syfte. Detta 

eftersom forskningspersonerna ansågs berätta om så mycket mer än bara själva mötet, utan 

förutsättningarna runt omkring det.   

Tillförlitlighet berör den tid en studie fortgår och att en studies resultat kan förändras under 

den analytiska processens gång (Graneheim & Lundman 2004). En styrka i denna studie 

torde vara att studien inte pågått under lång tid och att författarna därmed haft 

forskningspersonernas intervjuer färskt i minnet under hela analysprocessen. En del som 
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anses kan ha minskat studiens tillförlitlighet är att syftet med tiden förändrats. Initialt var 

tanken att belysa forskningspersonernas erfarenheter av det vårdande mötet. Eftersom 

merparten av det resultat som blev synligt ansågs beröra den vårdande relationen beslutades 

detta ändras. Om denna frågeställning hade varit aktuell redan från början hade kanske 

intervjuguide med tillhörande följdfrågor sett annorlunda ut. Vid utförande av en kvalitativ 

innehållsanalys ligger det till fördel att lyssna igenom materialet flera gånger och bearbeta 

informationen ordentligt (Polit & Beck 2017). Detta anses förstärka studiens tillförlitlighet 

eftersom materialet lyssnades igenom upprepade gånger av båda författarna och dessutom 

transkriberades kort efter intervjuerna. En kvalitativ innehållsanalys syftar till att upptäcka 

mönster och se likheter respektive skillnader i det införskaffade materialet för att sedan 

abstrahera det. Dock kan svårigheter finnas att hålla denna abstraktionsnivå analysen 

igenom (Graneheim, Lindgren & Lundman 2017). Är det författarnas tolkning eller 

forskningspersonernas röster som speglat resultatet?  

Eftersom författarna aldrig tidigare genomfört en kvalitativ innehållsanalys kan 

abstraherandet ha brustit på vissa ställen och således sänkt studiens tillförlitlighet. Dock 

följde författarna den förutbestämda analysbeskrivningen så gott det gick, vilket därmed 

torde ha påverkat tillförlitligheten i positiv riktning. Exempelvis upplevdes de 

meningsbärande enheterna under analysfasen tappas bort. Dock gick författarna 

regelbundet tillbaka till grundmaterialet för att säkerställa kodernas ursprung. En 

innebördsanalys kan vara en utmaning att genomföra vid sammanställandet av ett resultat. 

Dock har en sådan analysmetod ett större helhetsomfång och djup än en innehållsanalys 

(Dahlberg 2014). Avsikten var att genomföra en sådan innebördsanalys innan resultatet kom 

fram. Vid genomlyssnandet samt läsning av det insamlade materialet insåg dock författarna 

att forskningspersonernas, i synnerhet sjuksköterskornas, resultat inte låg på den djupa nivå 

som krävdes för en innebördsanalys. Med anledning av detta bestämde sig författarna att 

istället använda sig av en innehållsanalys. Detta anses således varit en styrka i studien. 

Överförbarhet syftar till i vilken grad resultatet går att överföra till andra kontexter 

(Graneheim & Lundman 2004). Denna studies resultat torde gå att överföra till andra 

rättspsykiatriska kliniker där regler och arbetssätt ser likadana ut i förhållande till kliniken i 

denna studie. Även andra sjukvårdsinträttningar där liknande situationer och miljöer 

förekommer kan överförbarheten vara god. Dock har ingen detaljerad information om vare 

sig patienternas eller sjuksköterskornas identitet eller situationer beskrivits i denna studie, 

varför det i viss mån kan svikta avseende överförbarhet. Även andra aspekter kan ifrågasätta 

överförbarheten. Exempelvis att det insamlade materialet har abstraherats ner och således 

torde vara svår att se utgångspunkten ifrån. Dock kan överförbarheten ökas genom 

användande av citat från forskningspersonerna (Graneheim & Lundman 2004). Detta var 

något som författarna till denna studie gjorde, vilket således ses som en styrka. 

Under studiens gång söktes vetenskapliga artiklar gemensamt för att författarna 

tillsammans skulle kunna värdera dess relevans för bakgrunden. Även intervjuerna 

genomfördes tillsammans, dock varvades huvudansvaret författarna emellan medan den 

andra parten hade en funktion som observatör. Det enda moment som gjordes enskilt var 

transkriberingen. Den författare som ansvarade för intervjun av patienter transkriberade 

dem, författaren som ansvarade för sjuksköterskornas intervjuer transkriberade i sin tur 

dessa. Analys av resultatet gjordes därefter gemensamt för att viktiga fynd inte skulle 

missas.  
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6.2 Etikdiskussion 

Damianakis och Woolford (2012) belyser det faktum att konfidentialiteten riskerar att 

minska då forskningspersoner som tillhör en mindre grupp befinner sig i en utsatt situation, 

detta för att de känner varandra och således kan spekulera kring vem som sagt vad i studien. 

Eftersom denna studien genomfördes på en relativt liten klinik var det svårt att helt hålla det 

anonymt om vilka som deltog. Dock upplevde författarna att såväl de patienter som 

sjuksköterskorna som deltog i studien, hade en avslappnad inställning till att medverka. Om 

författarnas uppfattning är fel finns dock förhoppning om att enhetscheferna valde ut 

forskningspersoner som inte hade en alltför tät relation med varandra. Dessutom torde 

författarnas etiska överväganden gjort att konfidentialitetskravet uppfylldes. Dels genom att 

samtliga deltagare fick beskriva två olika möten utifrån samma perspektiv samt att såväl de 

beskrivna mötessituationerna som forskningspersonerna kom att avidentifieras. 

Vissa uttalanden ansågs kunna avslöja vem av forskningspersonerna som låg bakom citatet. 

Detta var något författarna tog hänsyn till. I synnerhet en av kategorierna där innehållet kan 

varit känslig för de inblandade. I studien har inte heller känslig information kommit fram, 

exempelvis specifik ålder, patienternas diagnoser eller vilka avdelningar sjuksköterskorna 

jobbar på. Detta anses också ha stärkt konfidentialiteten. 

De etiska aspekterna avseende att forskningspersonerna antingen var inlagda eller arbetade 

på den arbetsplats som författarna var verksamma i ansågs gett goda resultat. Författarnas 

uppfattning är att forskningspersonerna snarare kände en större trygghet i situationen, som 

de kanske inte hade gjort om de intervjuades av någon helt okänd person. Om den som 

intervjuar är en främling finns dessutom risk att viktiga resultat inte blir synliggjorda 

(Petersson & Lindskov 2012), vilket torde påvisa att vårt val av klinik mycket väl kan ha varit 

till gagn för resultatet. Trots ovanstående risker ansågs studiens genomförande vara till stor 

nytta för patienterna då resultatet kan komma att bli ett verktyg för vårdarna att arbeta 

utifrån i sin framtida patientkontakt. Om studien inte hade genomförts torde risk funnits att 

kunskap om patienternas upplevelse av den vårdande relationen helt och hållet uteblivit.  
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6.3 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer här diskuteras utifrån den utvalda teoretiska referensramen för studien 

(Pokorny 2014; Travelbee 1996; Wiklund Gustin 2015). Eftersom den teori för en vårdande 

relation som utgör referensramen är indelad i fem faser (figur 1) kommer resultatet 

diskuteras utifrån dessa. 
 

 
Figur 1 Joyce Travelbees fem faser för en vårdande relation 

 

 
6.3.1 Första mötet 

Travelbees första fas innefattar det första mötet där sjuksköterskan använder sin kliniska 

blick samt tar in det patienten förmedlar med ord (Pokorny 2014; Travelbee 1996; Wiklund 

Gustin 2015). Kategorin att inte känna sig dömd visade att ett gott första intryck var viktigt 

för patienten för att en känsla av att inte bli dömd skulle infinna sig. Såväl patienter som 

sjuksköterskorna upplevde även att patienterna på kliniken blev bemötta med respekt och 

öppenhet under första mötet. Att patienten upplever det första mötet som viktigt har även 

visat sig i tidigare studier där det uttryckts oro och rädsla för vad som ska hända och vilka de 

ska möta på avdelningen (Riordan & Humphreys 2007). I denna studie framkom det i 

subkategorin att tiden har betydelse att sjuksköterskorna ansåg det viktigt att patienten fick 

komma till tals för att ett förtroende skulle kunna byggas upp från första början. Detta har 

också stöd i tidigare forskning där ett öppet förhållningssätt till patientens bakgrund 

genererat vårdande relationer (Lee m.fl. 2015; O´Connell m.fl. 2013). Detta säger dock emot 

tidigare forskning från patientens synvinkel där de upplever ett ointresse från vårdare 

(Harris m.fl. 2015) samt ett utanförskap i interaktionen med dessa (Johansson m.fl. 2007). 

Dessa sammansatta fynd torde indikera att vårdaren är medveten om vad som förväntas av 

hen i sin profession. Trots denna medvetenhet tycks det dock ge varierade resultat i det 

kliniska arbetet då patienten inte alltid upplever att de blir professionellt bemötta. Således 

kanske Travelbees första fas i att uppbygga en vårdande relation inte tillgodoses av vissa 

vårdare, och att en vårdande relation därför blir svår att etablera, eller ens att inleda. 
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6.3.2 Lära känna på djupet 

Den andra fasen i Travelbees omvårdnadsteori karaktäriseras av att patient och vårdare lär 

känna varandra på djupet och att förutfattade meningar suddas bort dem emellan (Pokorny 

2014; Travelbee 1996; Wiklund Gustin 2015). Resultatet i studien visade att såväl patienterna 

i kategorin betydelsen att bli sedd som människa som sjuksköterskorna i kategorin att sätta 

sig in i patientens situation tyckte det var viktigt att vårdaren visade ett genuint intresse för 

patienten och att det var en förutsättning för att en djup relation skulle vara möjlig. Dock 

upplevde patienterna inte att personal alltid visade något genuint intresse för patienterna och 

hens mående, utan mer handlade på rutin. Detta är något som stöds i tidigare forskning då 

patienterna där upplevt att vårdare inte visade något intresse för varken patienterna eller sitt 

jobb och inte gjorde mer än vad som var nödvändigt (Powell & Clarke 2006). Genom detta 

förhållningssätt torde en djupare relation med patienterna vara svår att etablera och således 

den vårdande relationen. Dock visar såväl denna studies resultat, både hos patienter och 

sjuksköterskor, som tidigare forskning att de långa vårdtider som föreligger inom den 

rättspsykiatriska vården ger goda möjligheter för en vårdande relation att etableras (Barnao 

m.fl. 2015; Mezey m.fl. 2010). Det kan tyckas märkligt att vårdaren, trots den långa tid hen 

har att knyta an en relation till patienten, inte är intresserad av detta. Frågan är om detta 

stämmer eller om det är så som tidigare nämnts, att sjuksköterskans vilja att etablera en 

vårdande relation finns, men att fullföljandet brister av någon anledning. 

I subkategorierna att inte känns sig dömd och att se människan bakom brottet framkom det 

att såväl patienter som sjuksköterskor ansåg det av yttersta vikt att patienten inte blev dömd 

utifrån det brott hen begått. Patienterna upplevde här att så var fallet, medan 

sjuksköterskorna framhävde att detta förhållningssätt varierade från vårdare till vårdare. I 

detta har författarna till denna studie svårt att tro att patienten känner sig dömd utifrån sitt 

begångna brott av samtliga vårdare. Dock tror författarna att vissa vårdare kan ha ett 

dömande förhållningssätt som överröstar andras i arbetsgruppen som, i patientens mening, 

har ett bättre förhållningssätt. Tidigare forskning motsäger dock detta påstående då studier 

visar att sjuksköterskor har svårt att bortse från det brott patienten begått (Gerace m.fl. 

2016; Rose m.fl. 2011), alternativt att patienten upplever hen blir dömd utifrån detta (Askola 

m.fl. 2016). Studier visar till och med att en risk för ett dömande förhållningssätt 

uppkommer, enligt sjuksköterskor, då en vårdande relation etablerats och man lärt känna 

varandra på djupet (Rose m.fl. 2011). Den sistnämnda studien motsäger i så fall helt 

Travelbees omvårdnadsteori som helhet då den tycks antyda att en vårdande relation skulle 

vara meningslös att upprätta överhuvudtaget. Dock åligger det specialistsjuksköterskan inom 

psykiatrisk vård att arbeta personcentrerat för att patienten ska uppnå såväl god hälsa som 

god vård (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). Med andra ord torde det inte 

spela någon roll vad sjuksköterskan personligen anser vad en vårdande relation leder till. 

Utan en sådan bör det onekligen vara svårt att arbeta personcentrerat och tillgodose en god 

vård till patienten. Dessutom torde en sådan uppfattning förstärka vårdarens förutfattade 

meningar om patienten, vilket Travelbees andra fas påpekar är viktigt att förskjuta. 

Författarna är av uppfattningen att ett dömande förhållningsätt gentemot rättspsykiatriska 

patienter även förekommer ute i samhället. Det finns studier som påvisar att människor med 

psykisk ohälsa känner sig stigmatiserade och dömda på förhand (Bonnington & Rose 2014), 

vilket av denna anledning inte är förvånande enligt författarna av denna studie. Frågan är 

vilka möjligheter patienter inom rättspsykiatrisk vård har att rehabiliteras till ett gott liv 



30  

utanför sjukhuset om såväl vårdare inom rättspsykiatriska kliniker som människor ute i 

samhället behandlar dem utifrån dessa förutfattade meningar? 

 
 
 

6.3.3 Visa empati och förståelse 

I Travelbees tredje fas visar sjuksköterskan empati som uttrycker sig i förståelse för 

patientens inre känslor och ett undvikande av förförståelse av vad patienten vill (Pokorny 

2014; Travelbee 1996; Wiklund Gustin 2015). Både patienter och sjuksköterskor uttryckte i 

kategorierna att känna sig utsatt och att vilja kunna hantera sina känslor erfarenheter om 

vårdare som brast i detta då såväl verbala som fysiska utbrott förekom mot patienten. 

Patienter hade även erfarenheter av att personal ville bestämma över dem och ansåg att de 

bäst visste vad patienten var i behov av. Tidigare forskning visar liknande resultat; Behovet 

finns enligt denna forskning att patienter inom rättspsykiatrisk vård vill att sjuksköterskan 

ger patienten utrymme att handa fritt (Tapp m.fl. 2013), men att patienter istället upplever 

att sjuksköterskan tar beslut ovanför huvudet på dem (Barnao m.fl. 2015; Riordan & 

Humphreys 2007). I kategorin att ha kunskap om patienten och dennes diagnos framkom 

det samtidigt att sjuksköterskorna framhävde en bred kunskap om patienten och dennes 

diagnos var av stor vikt. Frågan är då vad denna kunskap om patienten består i? Är det en 

realistisk bild som motsvarar patientens behov, eller en bild som är kantad av 

sjuksköterskans tro av vad patienten behöver? Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk 

vård har trots allt ett ansvar att ta till vara patientens subjektiva upplevelse av vad hälsa 

innebär för hen (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). Om detta inte sker 

torde ingen förståelse för patientens situation tydliggöras. Exempelvis visade denna studies i 

subkategorin att känna sig utsatt att patienterna inte ansåg personal visade förståelse för 

deras utsatta situation då de använde sina mobiler mitt framför patienternas ögon. 

Patienterna i denna studie hade även positiva erfarenheter av vårdares förståelse för deras 

situation. Exempelvis beskrevs det i subkategorin att få bli sedd i vardagen att vissa vårdare 

deltog i sociala aktiviteter på avdelningen med dem när de var i behov av detta. Även i 

kategorin att göra något utöver det vanliga framkom det att sjuksköterskorna såg att viss 

personal var mer omtyckta än andra då de hade ett mer öppet förhållningssätt gentemot 

patienterna. Detta stämmer överens med tidigare forskning där sjuksköterskor anser det 

viktigt att ha förmåga att läsa av patientens mående och att våga sig in i patientens livsvärld 

(Tofthagen 2004). Att vårdaren besitter denna förmåga att förstå patientens mående torde 

vara avgörande för om den vårdande relationen kan gå vidare till fas fyra i Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori, eller fastnar i denna tredje fas. Forskning visar exempelvis att 

sjuksköterskan anser att ett empatiskt förhållningssätt är fundamentalt (Gerace m.fl. 2016; 

Lee m.fl. 2015; O´Connell m.fl. 2013; Rose m.fl. 2011) för att en vårdande relation 

överhuvudtaget ska vara möjlig. Detta i likhet med denna studie som visade att ett genuint 

intresse var viktig och att det var något den enskilda individen var tvungen att besitta för att 

passa inom den rättspsykiatriska vårdkontexten överhuvudtaget. 
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6.3.4 Viljan att hjälpa och engagera sig känslomässigt 

Den fjärde fasen i Travelbees omvårdnadsteori berör sjuksköterskans vilja att hjälpa 

patienten och engagera sig känslomässigt (Pokorny 2014; Travelbee 1996; Wiklund Gustin 

2015). Kategorierna att personal påverkar att vården går framåt respektive att göra något 

utöver det vanliga påvisade en gemensam nämnare hos patienterna och sjuksköterskorna; 

att någonting händer i de möten som sker dem emellan genom att vårdaren, på ett eller annat 

sätt, engagerar sig i patientens vård. Dock skilde sig innebörden i detta. Patienterna önskade 

framsteg av mer konkret karaktär, exempelvis utökade friförmåner och information om hur 

de ska komma närmare en utskrivning. Sjuksköterskan däremot önskade reaktioner från 

patienter som på något sätt gjorde att patienten kom till insikt. Detta var något som 

patienterna undvek för att de var rädda att deras reaktioner skulle få negativa konsekvenser 

för deras fortsatta vård. Forskning visar liknande tendenser; exempelvis rättar sig patienten 

efter vårdarens regler och förhållningssätt för att undvika att bli av med friförmåner (Askola 

m.fl. 2016). Patienterna upplever dessutom att deras behov av information avseende diagnos 

och behandling inte tillgodoses (Powell & Clarke 2006). Dessa fynd påvisar svårigheter med 

att etablera en vårdande relation. Om patienten håller igen sitt försämrade mående och 

dessutom inte blir tillräckligt informerad torde klyftan mellan patient och vårdare öka. I 

detta kanske inte patienten känner något engagemang från vårdaren och således själv drar 

sig undan. Därför är det viktigt att vårdaren, precis som den fjärde fasen beskriver, besitter 

förmåga att engagera sig känslomässigt och har en vilja att hjälp och bidra till ett bättre 

mående för patienten. 

Ett annat huvudfynd visade sig i kategorierna att personal gör det lilla extra och att göra 

något utöver det vanliga. Såväl patienter som sjuksköterskor ansåg det viktigt att vårdaren 

visade känslomässigt engagemang genom att göra något utöver de vardagliga aktiviteterna på 

vårdavdelningarna. De båda uttryckte det viktigt att vårdaren tog initiativ och hittade på 

aktiviteter som genererade i bättre mående hos patienten. Sjuksköterskorna uttryckte i detta 

vikten av att hen kände trygghet och stöttning från arbetsteamet. Tidigare forskning har visat 

att en negativ inställning gentemot patienter från kollegor gör att vårdaren själv riskerar att 

dras med i samma tankegångar (Gerace m.fl. 2016), vilket då bör påvisa att det i dessa fall är 

svårt att våga gå utanför ramarna och engagera sig i patienten. Annan forskning visar att 

vårdare till och med anser det vara till fördel att ha ett avståndstagande förhållningssätt 

gentemot patienten (Lee m.fl. 2015). Här tror dock författarna att en trygghet till sin egen 

profession samt civilkurage är en bidragande faktor att våga utmana de ramar som finns i 

arbetsgruppen och engagera sig i patienten. Forskning säger just detta, att en trygghet till sin 

egen kompetens och utförande är en förutsättning för att skapa en vårdande relation (Janlöv 

m. fl. 2017).  

Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård har ett brett ansvar gällande samverkan och 

ledarskap. Hen ska bland annat leda omvårdnadsarbetet, identifiera etiska frågeställningar 

och konferera med andra samhällsinstanser samt kunna hålla reflekterande samtal med ett 

omvårdnadsperspektiv (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). Med anledning 

av detta anser författarna till denna studie att det inte finns något utrymme för 

specialistsjuksköterskan att enbart falla för arbetsgruppens negativa inställning till patienten 

och dennes individuella vård. Hen måste kunna stå emot dessa negativa vindar och rakryggat 

bedriva den vård som patienten behöver och har rätt till. En gemensam ståndpunkt framkom 

även i subkategorierna att bli sedd i vardagen och att tiden har betydelse. Såväl patienter 
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som sjuksköterskor ansåg här att tid hade en avgörande roll för att vårdaren, antingen skulle 

hinna, eller orka engagera sig känslomässigt. Detta säger även tidigare forskning; att det 

finns ett samband mellan bristfälligt bemötande och tidsbrist inom vården (Jakobsson 

2007). Dock rådde det delade meningar hos sjuksköterskorna huruvida det fanns tid eller 

inte. Vissa ansåg att det oftast har gott om tid oavsett om situationen är skarp eller inte, 

medan andra ansåg att detta varierade. Även patienternas åsikter delade sig här. Vissa ansåg 

att personal tar sig tid till dem då de behöver, medan andra inte var av samma åsikt. Detta 

torde påvisa att oavsett hur mycket tid vårdaren har för patienten, krävs en vilja och genuint 

engagemang från vårdaren att känslomässigt möta patienten. Detta borde vidare bekräfta att 

den fjärde fasen i Travelbees omvårdnadsteori är en fundamental del för att den vårdande 

relationen ska vara möjlig att etablera. Om vårdaren inte engagerar sig och ger patienten tid 

torde patienten själv tappa engagemanget och viljan att berätta om sitt lidande. 

 
 

6.3.5 Förståelse och tillit parterna emellan 

Travelbees femte och sista fas avseende mellanmänskliga relationer utgörs av en djupare 

förståelse och tillit mellan båda parter (Pokorny 2014; Travelbee 1996; Wiklund Gustin 

2015). Patienter i subkategorin att känna sig utsatt och sjuksköterskor i kategorin att få 

förtroende att samspela uttryckte att bristande tillit förekom hos patienten då vårdaren 

brutit löften som hen uppgjort med patienten. Sjuksköterskorna förespråkade här vikten av 

en rak och ärlig kommunikation gentemot patienten för att tilliten antingen skulle repareras 

eller bibehållas. Denna raka och ärliga kommunikation var något som patienterna ibland 

saknade, eftersom de inte ansåg sig få förståelig information om deras vård. Ett annat 

tillfälle då tilliten brast var när vårdaren inte kunde hantera sina känslor. Dock framkom det 

i kategorin att reparera när det brustit att det alltid fanns en chans att reparera den 

vårdande relationen. Såväl patienter som sjuksköterskor framhävde att det är 

sjuksköterskans ansvar att upprätthålla den vårdande relationen genom att agera tillitsfullt 

och bevara den djupa förbindelsen personerna emellan. Avseende tidigare forskning råder 

det här delade meningar. I likhet med denna studie är det, enligt dessa, viktigt att 

sjuksköterskan bygger tillit med patienten för att den vårdande relationen ska fortgå 

(Gustafsson m. fl. 2013; Tofthagen 2004). Å andra sidan visar en annan studie att även 

patienten har ett ansvar att vara tillitsfull för att sjuksköterskorna ska behandla patienten 

med respekt (Rose m.fl. 2011). Vid integrering av dessa torde Joyce Travelbees femte fas 

tydliggöras genom att båda parter har en djup förbindelse och känner tillit till varandra.  

Dock kan det diskuteras hur denna förbindelse ser ut i verkligheten. Forskning visar 

exempelvis att lära känna patienten på djupet är fullt möjligt med rätt förhållningssätt (Rose 

m. fl. 2011). Däremot tycks det inte finnas någon forskning som visar prov på vikten av att 

patienten lär känna vårdaren på djupet. Frågan är då om en djup förståelse personerna 

emellan är möjlig? Enligt författarna är detta en balansgång där uttrycket ”personlig, men 

inte privat” kan vara ett bra riktmärke. Vårdande relationer inom den rättspsykiatriska 

våden torde också ha en avgörande betydelse för patienten på samhällsnivå. Har inga 

vårdande relationer etablerats under vårdtiden, hur ska då patienten själva lyckas etablera 

relationer när hen kommer ut i samhället? 
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6.3.6 Resultatet i ett vidare sammanhang 

Enligt Socialstyrelsen (2017) ökar den psykiska ohälsan kraftigt bland unga i samhället idag. 

Om människor med psykisk ohälsa inte fångas upp tidigt i unga år torde ökad risk finnas att 

det får negativa konsekvenser, både för individen och samhället i stort. Genom att etablera 

vårdande relationer ute i samhället med dessa personer kan det förhindras att många 

hamnar inom den rättspsykiatriska vården från första början. Lika viktigt torde det vara att 

patienter som blir utskrivna från rättspsykiatrisk vård blir mottagna med det stöd och 

strategier de behöver ha för att fungera ute i samhället. Mätningar visar att drygt en femtedel 

av patienter inom rättspsykiatrisk vård återfaller i brott inom en treårsperiod efter 

utskrivning (Rättspsyk 2016). Författarna är av åsikten att goda vårdande relationer i 

öppenvården och ett öppet omhändertagande från samhällets sida hade kunnat förhindra 

många av dessa. Istället blir såväl patient som brottsoffer lidande och samhället får stå för 

onödiga kostnader som hade kunnat undvikas. I denna studie visade subkategorin att känna 

sig dömd att patienterna kände sig dömda utifrån de brott de begått av vårdare inom 

rättspsykiatrisk vård. Frågan är om denna känsla av att känna sig dömd fortsätter när 

patienten som vårdats inom den rättspsykiatriska vården är ute? Om så är fallet torde det 

inte vara märkligt att siffran av återfall i brott ser ut som den gör.  

 

 
7 SLUTSATS 

 
Syftet med studien var att undersöka patienter och sjuksköterskors erfarenheter av vad som 

möjliggör respektive försvårar en vårdande relation inom rättspsykiatrisk vård. Resultatet 

visade att såväl patienter som sjuksköterskor ansåg den vårdande relationen vara viktig och 

att vägen fram till en vårdande relation bestod av liknande komponenter. Både patienter och 

sjuksköterskor ansåg också att vårdaren hade det yttersta ansvaret för att en vårdande 

relation skulle etableras från första början.  

 
 

7.1 Kliniska implikationer 

Även om studien genomfördes på en rättspsykiatrisk klinik torde resultatet kunna 

implementeras på andra psykiatriska slutenvårdsavdelningar också då vårdtiderna kan vara 

långa även där. Först och främst önskar dock författarna att denna studies resultat ska 

inbringa reflektion och diskussion på den klinik som studien gjorts på. Viljan till vårdande 

relationer och att engagera sig torde dock vara minst lika viktig inom samtliga 

vårdinrättningar, oavsett vårdtid. Med anledning av detta torde studiens resultat vara bra 

att ha med sig inom samtliga vårdkontexter.
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7.2 Förslag till vidare forskning 

Det finns forskning som berör patienters och sjuksköterskors upplevelser av att vistas eller 

arbeta inom rättspsykiatrisk vård i olika aspekter. Dock tycks få studier finnas där patienter 

och sjuksköterskor erfarenheter eller upplevelser integreras med varandra och inbringar en 

större nyans med nya perspektiv. Därför skulle just sådana studier komma väl till pass. 

Eftersom såväl erfarenheter som tolkning av dessa varierar mellan olika personer torde även 

fler studier om patienter och sjuksköterskors erfarenheter av en vårdande relation vara 

behövlig. Detta för att innebörden av en vårdande relation mellan patient och vårdare ska bli 

mer tydliggjord. Utifrån studiens resultat skulle det vara intressant att få reda på hur 

patienter som blivit utskrivna från den rättspsykiatriska vården upplever eventuella 

vårdande relationer ute i samhället i jämförelse med dem då de var inneliggande inom den 

rättspsykiatriska vården. Eftersom patienterna i denna studie ansåg sig dömda utifrån det 

brott de begått hade det även varit intressant att dyka ner djupare i om vården ser 

annorlunda ut mellan olika patienter beroende på vad de begått för brott, innan de blev 

dömda till den rättspsykiatriska vården.  
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lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Datum 
 
 
 
 
 

 
 

Underskrift Namnförtydligande 



  

BILAGA C MISSIVBREV TILL SJUKSKÖTERSKOR 

Tillfrågan om deltagande i studien ”Patienter och sjuksköterskors erfarenhet 

av det vårdande mötet inom rättspsykiatrisk vård”. 

 

 
Vi heter Fredrik Dahlström och Sophia Åbrink och är studenter i 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I 

utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår 

studie är att identifiera patienter och sjuksköterskors erfarenheter av det vårdande mötet 

inom rättspsykiatrisk vård. 

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

 
Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

 
Att delta i projektet skulle för din del innebära att du får delta i en intervju med Fredrik, där 

han kommer be dig att beskriva ett bra respektive mindre bra möte med en patient som du 

varit med om under din tid på sjukhuset. Intervjun kommer spelas in via band och väntas ta 

ca 30-60 minuter. Den inspelade data kommer skrivas ut och sedan analyseras för att 

upptäcka mönster mellan intervjuerna. 

Fördelen är att du får möjlighet att göra din röst hörd och kan inbringa reflektion kring 

studiens tema. En nackdel kan vara att känsliga teman kan uppkomma under intervjun. 

Därför är det bra om du redan innan intervjutillfället tänker ut ett bra respektive mindre bra 

möte med en vårdare du varit med om, och som du känner dig trygg att berätta om. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 

orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och 

förvaras inlåst så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga 

uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas till varken dig eller den plats du 

befinner dig på. 

Om du ger ditt muntliga samtycke till studien kommer Fredrik via telefon ta kontakt med dig 

för att ge ytterligare information om studiens syfte och genomförande. Därefter kan ni 

gemensamt göra upp om tid och plats där du önskar genomföra studien. 

 
 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Oona Lassenius, se nedan. 

 
Fredrik Dahlström fdm17001@student.mdh.se 

 
Oona Lassenius oona.lassenius@mdh.se 

mailto:fdm17001@student.mdh.se
mailto:oona.lassenius@mdh.se


  

Samtycke till att deltaga i projektet, ”Patienter och sjuksköterskors erfarenhet av det 

vårdande mötet inom rättspsykiatrisk vård” 

 
 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 
 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 
 

◻ JA, jag vill delta i projektet ”Patienter och sjuksköterskor erfarenheter av det 

vårdande mötet inom rättspsykiatrisk vård”, och jag samtycker till att de uppgifter jag 

lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Datum 
 
 
 
 
 

 
 

Underskrift Namnförtydligande 



  

BILAGA D INTERVJUGUIDE TILL PATIENTER 

 
 

Intervjuguide till intervjuer med patienter 

Inledning 

Syftet med intervjun 
 

Information om studien och om intervjuns upplägg 

Vad händer med intervjun 

Utrymme för eventuella frågor innan intervjun 
 

Intervjufrågor 
 

Kan du berätta om ett bra möte du varit med om under din vårdtid med en eller fler vårdare? 
 

Kan du berätta om ett mindre bra möte du varit med om under din vårdtid med en eller fler 

vårdare? 

Följdfrågor till ovanstående frågor 
 

Hur kände/tänkte/gjorde du då? 
 

Hur skilde sig detta från ett mindre bra möte? Alt. Hur skilde sig detta från ett bra möte? 

Vad tror du gjorde att du valde att nämna just detta möte? 

Vad var skillnaden mellan de båda mötena? 
 

Vad behövs det för ingredienser för ett bra möte? 

Vad behövs för ingredienser för ett mindre bra möte? 

Avslutning 

Utrymme för ytterligare frågor 
 

Information om var intervjupersonen kan vända sig om det uppkommer frågor 



  

BILAGA E INTERVJUGUIDE TILL SJUKSKÖTERSKOR 

Intervjuguide till intervjuer med sjuksköterskor 

Inledning 

Syftet med intervjun 
 

Information om studien och om intervjuns upplägg 

Vad händer med intervjun 

Utrymme för eventuella frågor innan intervjun 
 

Intervjufrågor 
 

Kan du berätta om ett bra möte du varit med om med en patient under din arbetstid på 

sjukhuset? 

Kan du berätta om ett mindre bra möte du varit med om med en patient under din arbetstid 

på sjukhuset? 

Följdfrågor till ovanstående frågor 
 

Hur kände/tänkte/gjorde du då? 
 

Hur skilde sig detta från ett mindre bra möte? Alt. Hur skilde sig detta från ett bra möte? 

Vad tror du gjorde att du valde att nämna just detta möte? 

Vad var skillnaden mellan de båda mötena? 
 

Vad behövs det för ingredienser för ett bra möte? 

Vad behövs för ingredienser för ett mindre bra möte? 

Avslutning 

Utrymme för ytterligare frågor 
 

Information om var intervjupersonen kan vända sig om det uppkommer frågor.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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