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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att beskriva psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

som står under rättspsykiatrisk vård för sexualbrott mot minderåriga. För att beskriva detta 

har en intervjustudie med  sex psykiatrisjuksköterskor som alla vårdat patienter vilka 

förgripit sig sexuellt på minderåriga gjorts. Intervjuerna gjordes individuellt. Arbetsgången 

har gjorts utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att psykiatrisjuksköterskor 

utgår från att se människan bakom brottet men att det är ett komplicerat förhållningssätt. De 

kategorier som visat sig är Omsorgens paradox, När störningen blir synlig och När 

människan blir synlig. Övergripande resultat för studien kan sammanfattas som Att vilja 

men inte alltid kunna se människan. Som teoretisk referensram har Kari Martinsens 

omsorgsteori valts. Där är människan beskriven som beroende av andra människor för att 

uppleva omsorg, vilken är nödvändig för dess liv och överlevnad. Resultatdiskussionen 

beskriver den paradox omsorgen av patientgruppen visar upp.  

  

Nyckelord: Medlidande, minderåriga, psykiatrisjuksköterska, rättspsykiatrisk vård, 

sexualbrott, vårdande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The aim of the study is to describe psychiatric nurses’ experiences in meeting patients in 

forensic psychiatric care due to sexual offenses against minors. To describe this, an interview 

study with six psychiatric nurses was made. All of the participants had experience of caring 

for this particular group of patients. The interviews were conducted individually.  A 

qualitative content analysis was made and resulted in three categories: When caring shows its 

forms, When the disorder shows and When the human shows. The categories all together 

lead to the result; Wanting but not always being able to see the human. As a theoretical 

framework Kari Martinsens caring theory has been selected. Therein, man is described as 

being dependent on other people to experience care, which is essential for its survival. The 

discussion of findings describes the paradox in the care of the patients present in the study. 

Keywords: Caring, compassion, forensic care, minors, psychiatric nurse, sexual offender. 
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1 INLEDNING 

I arbetet som legitimerad sjuksköterska finns förväntningen att möta alla 

patienter/människor efter likabehandlingsprincipen. I de flesta sammanhang är det kanske 

inte någon större utmaning däri men då patienten står under rättspsykiatrisk vård för 

sexualbrott mot minderåriga, blir det inte lika enkelt. Under grundutbildning till 

sjuksköterska på Mälardalens Högskola pratades det mycket runt det ämnet och med olika 

infallsvinklar. Går det att känna med en person som våldfört sig på ett barn? Vad händer i 

förhållandet mellan att se patienten och människan? 

Det har sedan dess gnagt kvar i mitt sinne så när det skulle väljas ämnesområde till 

magisteruppsatsen var det inte ett svårt val. Tanken var att äntligen kunna få svar på frågan 

hur en specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad ser på denna patient.  

Efter en första screening av forskningen på området, blev det tydligt att det finns få studier 

gjorda där specialistsjuksköterskan i psykiatrisk omvårdnads erfarenheter representeras. 

Därför är det av intresse att vidare undersöka dels hållningen bakom 

psykiatrisjuksköterskans omsorg men också hur det formar förståelsen för denna 

patientgrupp.  

2 BAKGRUND  

I bakgrunden klargörs definitioner vilka ligger till grund för hur patienten är styrd till vård 

via lagstiftning. Här finns även tidigare forskning, teoretisk referensram och avslutningsvis 

en problemformulering presenterad.   

2.1 Definitioner  

I kommande text finns ett antal klargöranden att fastställa. Inledningsvis kan nämnas att det 

med sexualbrott begånget mot minderårig menas sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, 

sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, samt köp av sexuell 

handling av barn (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2010).   

Om offret är under arton år och släkt med gärningsmannen, ses offret som barn emedan 

offret ses som vuxen i de fall de inte känner gärningsmannen och är över 15 år. I de fall offret 

för sexualbrott är under 15 år ses hon/han alltid som barn.  
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Den person som är överlämnad till rättspsykiatrisk vård bär lidande av allvarlig psykisk 

störning, anses ha behov av psykiatrisk vård (antingen på anstalt eller på 

sjukvårdsinrättning) på grund av det psykiatriska tillståndet samt för de som sätter sig mot 

den vård som nämns ovan eller som inte antas kunna fatta egna beslut (Lag om psykiatrisk 

tvångsvård [LRV], 1991).   

Förutsättningen för rättspsykiatrisk vård är också att patienten är vårdad enligt lag om 

psykiatrisk tvångsvård och blir anhållen eller häktad. Patienten kan då vårdas antingen på 

kriminalvårdsanstalt eller på enhet för rättspsykiatrisk vård inom landstinget. Den 

rättspsykiatriska vården får enligt lagtext inte vara utan prövning längre än fyra månader.  

Det är då chefsöverläkarens uppgift att överklaga i länsrätten om detta. Dock kan vården 

pågå i väntan på beslut från länsrätten (Lag om psykiatrisk tvångsvård [LRV], 1991). I 

studien avses med patient den som får vård enligt LRV (Lag om psykiatrisk tvångsvård, 

1991).  

Med psykiatrisjuksköterska avses i studien den sjuksköterska som förutom examen som 

legitimerad sjuksköterska också genomgått och erhållit examen i psykiatrisk vård via 

socialstyrelsen (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  För enkelhetens skull har 

benämningen psykiatrisjuksköterska nämnts i de fall sjuksköterskan har en specialistexamen 

i psykiatri. Står där enbart sjuksköterska avses en grundutbildad legitimerad sjuksköterska. 

2.2 Tidigare forskning 

Forskningsområdet i denna studie finns inte så väl beskrivet. Det antas bero på att ämnet är 

tabu och att det berör människan djupt, så djupt att många vårdare inte ids eller vågar gå in i 

relation med dessa patienter. Det finns dock en del studier och ett par avhandlingar vilka 

berör rättspsykiatrin och en av dessa, mer specifikt patienter vilka förgripit sig sexuellt på 

barn. Ingen av studierna berör psykiatrisjuksköterskans perspektiv. Ingen av dem är heller 

utförd på klinik/anstalt där det finns en terapeutisk inriktning eller vårdvetenskaplig 

omnämnd behandling/handledning. Artikelsökningarna har gjorts i Cinahl med sökorden 

psychiatric, nurse, forensic, care, attitude, sexual offender. Försök gjordes även med 

sökordskombinationen experiences, caring, forensic, nurse, sexual offender. Dessa gav brett 

utslag i svarsfältet. Därför gjordes även sökning på inom området kända författarnamn. 

2.2.1 Sjuksköterskans roll inom rättspsykiatrin igår och idag 

Sett i ett historiskt perspektiv har sjuksköterskan inom rättspsykiatrin spelat en övervakande, 

laguppehållande och upplysningsbetonad roll (Jacob, Holmes & Buus, 2008). Även om den 

var relativt förenklad med dagens mått mätt var den redan då också mångsidig. Den 

fostrande rollen har idag utvecklats till att visa patienten ett lagligt sätt att leva och den rent 

övervakande formen är fortfarande närvarande (Hörberg, 2008; Rask & Brunt, 2006 ). 

Ambitionen är att kunna bygga en vårdande relation med patienten där sjuksköterskan ser 

människan bakom brottet men väljer att inte blunda för det (www.orebroll.se/psykiatri;  

Rask & Brunt, 2006). Svensk rättspsykiatrisk omvårdnads mål är att patienten skall kunna 

http://www.orebroll.se/psykiatri
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nå försoning med sig själv, brottsoffret samt anhöriga, och det begångna brottet med hjälp av 

kunniga sjuksköterskor. Den humanistiska grundsynen ligger som grund för den vård som 

alla landsting betonar. I beskrivningen av vården finns också framlyft den 

samhällsskyddande funktionen. Samma rättspsykiatriska värdegrund finns på alla landets 

rättspsykiatriska sjukhus(Lag om psykiatrisk vård [LRV], 1991).  

Både sjuksköterskor och patienter inom rättspsykiatrisk kontext, menar att den viktigaste 

delen av sjuksköterskans arbete ligger i att fungera som en uppmuntrande och stödjande roll 

(Bowring - Lossock, 2006; Rask & Åberg, 2002; Rask & Bunt, 2006). Psykiatrisjuksköterskan 

behöver fokusera på relationen mellan hen och patienten, att visa och behandla patienten 

med värdighet och visa en uppriktig vilja att hjälpa till bättre hälsa. En social relation mellan 

patient och sjuksköterska är en god början till en djupare relation där omsorgen visar sig 

(Kumpula & Ekstrand, 2013). Kumpula och Ekstrand (2013) har undersökt manliga 

sjuksköterskors vårdande relation till manliga rättspsykiatriska patienter. Den relationen 

stannar dock av vid sociala aktiviteter och ett önskemål att bygga en djupare kontakt vilket 

sjuksköterskan ska jobba med som mål. Eftersom många patienter som befinner sig i 

rättspsykiatrisk vård på grund av sexualbrott mot minderåriga också de är i huvudsak män 

blir det inte särdeles långsökt att anta att denna ytlighet gäller också i omvårdnaden av dessa 

patienter. Det ger att den relation som skulle blivit djupare istället blir ett avstånd. 

Beskrivning av arbetsuppgifterna för psykiatrisjuksköterskan inom svensk rättspsykiatrisk 

vård, finns inte uttryckt specifikt (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). I de kompetensbeskrivningar som finns för sjuksköterskor 

med specialistutbildning inom psykiatrisk vård, representeras bland annat barn och 

ungdomsperspektivet och äldreperspektivet (PRF & SSF, 2014). Det talas om psykisk ohälsa 

respektive psykiska funktionshinder men inte den del av psykiatrin som rör rättspsykiatrin, 

där tvångsvård av dömda patienter vilka lider av psykisk ohälsa och/eller psykiska 

funktionshinder är utgångsläget för vården. (Lag om psykiatrisk vård [LRV], 1991).   

Idag kan sägas att psykiatrisjuksköterskans profession och arbete baseras på evidens utifrån 

den forskning som bedrivs inom olika områden i vården (PRF & SSF, 2014). 

Specialistsjuksköterskan med psykiatrisk inriktning har en mångbottnad arbetsuppgift där 

vårdprocessen och ansvaret för samplanering med för patienten viktiga instanser väger tungt 

(Lindström, 1994;Wiklund Gustin, 2010; PRF & SSF, 2014). Det framkommer både från 

patienthåll och specialistsjuksköterskor att kontakten med närstående och andra socialt 

bärande personer, är viktig under vårdtiden (Bowring-Lossock, 2006; Rask & Åberg, 2002).  

2.2.2 Sjuksköterskans vårdande där patienten står under rättspsykiatrisk vård för 

sexualbrott mot vuxna och/eller barn. 

Det är ytterst svårt att finna någon forskning som berör sexualbrott mot minderåriga. 

Däremot finns endel undersökt när det kommer till sexualbrottslingar i allmänhet inom 

rättspsykiatriskt vårdande. Det som framkommer är att sjuksköterskor har svårt att möta 

patienten inledningsvis (Aku Addo, 2006; Fitzke, 2009; Hörberg, 2008; Sjögren, 2004). Det 

första mötet färgas av rädsla, osäkerhet och okunskap om hur vårdandet bör se ut. Det finns 

en önskan att utgå från omtanke om patienten, en välvilja och kärna av medkänsla i mötet. 
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Försök att etablera en relation där tillit finns som grund görs också. Svårigheten är att kunna 

använda sig själv som redskap för att kunna bygga en genuin vårdande relation med 

patienten eftersom det samtidigt medför en sårbarhet hos sjuksköterskan (Aku Addo, 2006; 

Fitzke, 2009; Hörberg, 2008; Sjögren, 2004). Sårbarheten ligger bland annat i att öppna sig 

själv i relationen, att inte var medveten om vad som visar sig. Det finns sidor hos 

sjuksköterskan vilka inte är kända ännu men som ändå visar sig i relationen till patienten. 

Dessa blir svåra att upptäcka inledningsvis och skapar då också ett behov hos sjuksköterskan 

själv medan det är hens uppgift att möta patientens behov. Detta i kombination med 

patientens tidigare icke sunda erfarenheter av sexuella relationer och hens ibland gränslösa 

beteende, leder till att patienten kan misstolka sjuksköterskans beteende och avsikter och 

däri föds kränkningen mot sjuksköterskan (Aku Addo, 2006; Fitzke, 2009).  

Samtidigt, finns en klyfta i vilken förväntningarna på sjuksköterskan är att kunna vårda 

patienten i de fall där kvinnosynen patienten bär ofta är missfärgad och leder till direkta och 

indirekta kränkningar och hot (Aku Addo,2006; Fitzke, 2009; Hörberg, 2008; Sjögren, 

2004).  I längden visar det sig att sjuksköterskan både på ett professionellt och privat plan, 

tenderar bli mer härdad. Det visar sig bland annat som ett skydd via cynism, 

misstänksamhet, hårdare attityd både i hemmet och på arbetet samt intolerans. Denna 

härdning leder i längden till att vårdandet istället blir ett ökat lidande för patienten, 

sjuksköterskan samt närstående till sjuksköterskan (Aku Addo, 2006, Fitzke, 2009). 

Det visar sig också på att det saknas personal som är utbildad att möta sexualförbrytare (Aku 

Addo, 2006, Fitzke, 2009).  Det blir i sådana lägen än viktigare att kunna få professionell 

handledning för att kunna utvecklas och få adekvat stöttning. Den etiska tonen på 

avdelningen avgör också hur sjuksköterskan möter patienten. (Aku Addo, 2006; Fitzke, 

2009).  

Det finns en ärligt menad önskan från sjuksköterskor att behålla den moral och etik vilken 

yrket grundar sig på. Den symboliseras bland annat av att ingen patient skall diskrimineras, 

bli illa bemött et cetera. (Aku Addo, 2006; Fitzke, 2009). Viktigast av allt är att behålla synen 

på människan som unik varelse och låta det skina genom i vårdandet för att det skall kunna 

lindra ett lidande (Aku Addo, 2006; Fitzke, 2009; Hörberg, 2008; Sjögren, 2004).  

2.2.3 Specialistsjuksköterskans hållning  

Den roll som sjuksköterskan inom rättspsykiatrisk omvårdnad haft historiskt, existerar än 

idag. Det kan bero på att tvånget finns med i bilden. En av anledningarna till varför 

specialistsjuksköterskan möter motstånd i sig själv ligger mellan att dels bära djup önskan att 

hjälpa och stödja och dels uppleva att det brott som ligger till grund för vårdtiden är 

avskyvärt (Jacob, Gagnon, & Holmes, 2009; Hörberg, 2008). Dualismen visar sig följaktligen 

genom att patienten i psykiatrisjuksköterskans ögon blir en riskfaktor som ska tas avstånd 

från samtidigt som patienten också ska vårdas med samma rättigheter som patienter inom 

icke-tvångsbaserad vård har (Boring-Lossock, 2006; Hörberg, 2008; Rask & Åberg, 2002; 

Vincze, Fredriksson, & Wiklund Gustin, 2015). Detta skapar ett utanförskap, en särskiljande 

olikhet mellan patient och specialistsjuksköterska som inte gagnar vårdandet och relationen 

(Hörberg, 2014; Jacob m. fl., 2008). Det är i processen som startar härmed som 
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psykiatrisjuksköterskan rationaliserar handlingar och förminskar patienten till hens diagnos 

för att kunna luta sig tillbaka mot den inom vården hållna distansen mellan rättspsykiatrisk 

patient och psykiatrisjuksköterska (Aku Addo, 2006; Hörberg, 2002; Jacob m.fl., 2008; 

Kumpula & Ekstrand, 2013). Egentligen är det ett skydd som skapats i rädsla och som 

därmed reducerar även vårdandet till vad specialistsjuksköterskan utför på bekostnad av en 

omtanke som kan ligga till grund för en vårdande relation där tillit och närhet finns med som 

bas (Vincze m.fl., 2015).  

Det finns trots en del svårigheter att möta den rättspsykiatriska patienten, empatiska inslag i 

omsorgen. Sjuksköterskan har svårigheter att möta den rättspsykiatriska patienten (Aku 

Addo, 2006; Rash & Winton, 2006).  En förutsättning för ett gott vårdande där 

sjuksköterskans osjälviska vilja att hjälpa finns med, är att vården faktiskt utgår från 

patientens upplevelser av sig själv och sin omvärld (Hörberg, 2014; Vincze  m.fl., 2015). 

Siktet i Europa är idag inställt på att övergå från den traditionella, övervakande och fostrande 

sjuksköterskerollen inom rättspsykiatri till en vård som är baserad på att vårda genom den 

relation som byggs mellan sjuksköterska och patient (Björk & Sandman, 2007; Gildberg, 

Elverdam, & Hounsgaard, 2010).   Som grund för en vårdande relation där medkänsla, 

omsorg och väljvilja finns närvarande, är ett förhållningssätt där patienten finns i centrum 

(Gildberg m.fl., 2010;Vincze m.fl., 2015). Värme, tålamod, uppriktigt intresse och vänlighet 

framstår som egenskaper vilka sjuksköterskor själva värderar i omsorgen om den 

rättspsykiatriska patienten (Bowring- Lossock, 2006; Hem & Heggen, 2003; Rask & Åberg, 

2002). Patienterna å sin sida listar värme, uppriktighet, visat intresse, tålamod, vänlighet och 

så vidare, som viktiga faktorer för att få till en god vårdrelation. Dock upplever de 

sjuksköterskors hållning som avståndstagande istället för närhet, at vara ett objekt snarare 

än en person och att sjuksköterskan uppfattas som att hen inte finns närvarande när 

patienten har det behovet (Hem & Heggen, 2003; Hörberg, 2014).  

Psykiatrisjuksköterskor inom rättspsykiatrin önskar bygga relationen med patienten, att 

kunna fokusera mer på hälsa och livet efter vårdtiden, att stödja patienten i hens 

återhämtning (Bowling-Lossock, 2006; Hörberg, 2008; Rask & Åberg, 2002). Behovsmässigt 

finns endel som måste sättas till för att detta skall kunna ske. Framförallt handlar det om mer 

tydlighet i beskrivningen av psykiatrisjuksköterskan inom rättspsykiatris arbetsuppgifter. 

Önskemålet ligger bland annat på att kunna behärska olika samtalstekniker, att utöka sina 

kunskaper utifrån tvångsvårdslagstiftningen samt att utveckla en egen yrkesidentitet. Den 

klart viktigaste faktorn är att ge tillfälle att träna nya begrepp att normalisera ett 

vårdvetenskapligt språkbruk (Lindström, 1995; Rask & Åberg, 2002).  

2.3 Teoretisk referensram  

I följande studie har Kari Martinsens vårdteori valts som utgångspunkt för fördjupad 

förståelse av ämnet. Valet gjordes med utgångspunkt i hennes resonemang om ansvar för och 

tankar om den som är svag. Teorin beskriver tydligt var människas beroende av den andra 

för att ha hälsa, att må gott. Hennes syn på relationen mellan människor är också den 

relevant för studien. Där betonas att relationen är utvecklande för båda under förutsättning 
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att förståelse för varandra finns. Hennes beskrivning av rummets påverkan är också den 

relevant eftersom ingen individ som befinner sig under rättspsykiatrisk omvårdnad väljer sitt 

rum själv. 

Människan är i beroendeställning till andra människor i ett samhälle för att kunna må bra 

och kunna fungera såsom en välmående person (Martinsen, 2003). Människan i sig är 

bestående av en kropp och en själ/ande. Med kroppen upplever människan det som kommer 

mot henne och visar också upp sig själv för omvärlden med denna. Med patient avses en 

människa vilken har behov av omsorg bland annat vid sjukdom (Martinsen, 2003).  

Det som benämns omsorg är ett begrepp som syns i tre olika skepnader. För det första kan 

den ses som en social konstruktion där medkänsla med andras utsatta position ses i ett 

samhällsperspektiv. Vidare kan den ses som en förståelse för andra. När människan utför 

saker för sin nästa och gör det utan tanke på att få tacksamhet eller dylikt tillbaka, så finns 

också förståelsen med. Den skapas i samspel med andra människor och utvecklar dessa. De 

gemensamma erfarenheterna medför att människan har förmåga att förstå andra. Slutligen 

finns ett krav att omsorgen skall vara äkta. För att den så skall vara krävs att 

specialistsjuksköterskan har en hållning som välkomnar den andre både med vetskap om och 

förståelse för dennes situation. Ömsesidigheten föds i en utförd gemensam (omsorgs-) 

handling (Martinsen, 2003). 

För att en om omsorg skall bli en professionell handling är förutsättningen att den ena parten 

är sjuk/svag och i behov av hjälp. En handling blir vårdande då sjuksköterskan utför den i 

enighet med den plikt yrkesrollen medför, på ett relationellt plan och med praktisk hand 

(Martinsen, 2001,). Målet är att med omsorg och i anda av barmhärtighet erbjuda en 

hjälpande hand. 

I en relation är de som ingår däri bundna att visa varandra hänsyn eftersom det finns ett 

ömsesidigt beroende av varandra för att var och en skall kunna utvecklas. Förutsättningen för 

en relation är att de ingående kan dela erfarenheter av något slag. Det kan röra sig om att 

befinna sig i samma vardag, dela intressen o.s.v. (Martinsen, 2003). För att kunna ingå i en 

relation med en patient krävs att sjuksköterskan även delar med av sig själv och sina 

erfarenheter. I den relationen föds en känsla för den andra, att vilja hjälpa och stödja utan att 

själv tjäna eller lida på/av det (Martinsen, 2001 & 2003).  

Martinsen (2001) använder modellen av ett hus som ett sätt att symbolisera omvärlden. Det 

är i huset människan kan känna en tillhörighet, en trygghet och mening med livet. I det huset 

finns rum. Varje rum har sin egen design präglat av den som bor däri. Det går att bo i ett rum 

utan att känna sig hemma där. Boendet har betydelse för hur människan känner sig hemma, 

känslan av trygghet och mening. Det är av stor vikt eftersom människan själv inte valt huset 

hen bor i och därför heller inte världen hen lever i. Meningsskapandet blir i ett sådant 

sammanhang mycket viktigt. Professionaliteten visar sig här genom att kunna ge och visa 

värdighet trots att det är emot sjuksköterskans egen uppfattning om ett gott hem/rum.  Det 

avgörande är hållningen och livstolkningen vi möter detta rum med och vilken hållning 

rummet i sig speglar. Konsten för sjuksköterskan är att hjälpa patienten behålla sin trygghet 

och samtidigt om dennes tidigare trygghet är direkt skadlig för denne själv eller andra, 

införliva ny trygghet hos patienten utan att ta ifrån värdigheten (Martinsen, 2001). 
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2.4 PROBLEMFORMULERING 

Att vårda en patient som finner sig i rättspsykiatrisk vård på grund av sexualbrott mot 

minderåriga, väcker många känslor. Detta innefattar att inte veta hur man bemöter en 

patient som allvarligt och skadligt kränkt ett barn. Frågan är, om det går att känna 

medkänsla med den patienten. Går det att känna med och vilja ömt vårda den som kränkt 

barn sexuellt? Vad säger det om sjuksköterskan som människa? Är det detsamma som att ha 

överseende med patienternas handlingar och vad gör då det med mig som människa och 

psykiatrisjuksköterska?  

Tidigare forskning visar på att resonemanget ovan blir synligt i vården av patienten. 

Sjuksköterskor tenderar att skapa ett avstånd även till människan trots att tanken var att 

förhålla sig avståndstagande till brottet.  

Martinsen utgår från att människor är beroende av varandra och att det i beroendet finns en 

känsla av barmhärtighet och värme till sin nästa. Viljan att hjälpa och stödja när en 

medmänniska bär på lidande utgör en grundläggande del av Martinsens teori. Denna välvilja 

ställs på sin spets då sjuksköterskan har ansvar för rättspsykiatriska patienter vilka kränkt 

minderåriga sexuellt. I den tidigare forskningen går att utläsa om sjuksköterskors dubbla 

känslor inför att vårda dessa patienter. Därför är det angeläget att beskriva de erfarenheter 

som psykiatrisjuksköterskor inom den rättspsykiatriska vården har av dessa många gånger 

utmanande möten.  

3 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter som står under rättspsykiatrisk vård för sexualbrott mot minderåriga.   

4 METOD 

Avsnittet inleds med att beskriva studiens design samt hur tankarna runt urvalet sett ut. 

Redovisning av datainsamling och databearbetning/analys kommer därefter. Slutligen följer 

ett avslut i form av en kort text om de etiska aspekterna som låg till grund för studien.  
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4.1 Design  

Denna studie har en induktiv, kvalitativ design. Att göra en induktiv studie innebär att utgå 

från de erfarenheter som finns och att via ett insamlat material analysera och dra slutsatser 

om empirin (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studien är induktiv eftersom 

författaren valt att undersöka ett för hen outforskat område genom att samla information 

från det. Informationen utgår från vård av patienter som förgripit sig sexuellt på minderåriga 

inhämtades via transkriberade intervjuer. De olika personliga erfarenheter som kom fram 

däri analyserades därefter. 

Den kvalitativa formen syftar till att kunna belysa, beskriva eller lyfta fram olika personliga 

erfarenheter. I studien har detta gjorts genom att samla information från sex 

psykiatrisjuksköterskor vilka har erfarenhet av vården av patienten i kontexten. Analysen har 

gjorts utifrån Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ innehållsanalys. Tanken 

med det valet var att kunna komma så nära informanternas verklighet som möjligt och att 

kunna svara an mot syftet med studien.   

4.2 Urval  

Ett urvalskriterium som användes i studien var att endast psykiatrisjuksköterskor 

verksamma i rättspsykiatrisk vård skulle delta. Inga speciella avgränsningar med avseende på 

ålder eller kön har gjorts eftersom detta inte var huvudintresset i denna studie. Däremot har 

ett medvetet urval gjorts genom att välja endast de psykiatrisjuksköterskor vilka vårdat 

patienter som står under rättspsykiatrisk vård på grund av sexualbrott mot minderåriga.  

Informanterna utgjordes av hälften kvinnor, hälften av män, se tabell 1. 

Psykiatrisjuksköterskor från tre olika rättspsykiatriska sjukhus fick erbjudandet att delta i 

studien. Sammantaget var det sex psykiatrisjuksköterskor som visade intresse varav alla 

deltog. Av dessa representerades varje sjukhus av två representanter närvarande i 

intervjuerna. Två arbetade som enhetschefer, en i en öppenvårdsform av rättspsykiatrisk 

vård, medan resterande befann sig i kliniskt arbete på sjukhusavdelningar.  

 

Tabell 1 Fördelning psykiatrisjuksköterskor i studien 

 Informanter Erfarenhet som 
psykiatrisjuksköterska 
inom rättspsykiatrin <5 
år 

Erfarenhet som 
psykiatrisjuksköterska 
inom rättspsykiatrin 
>5 år 

Chefsbefattning  Ålder 

Kvinna 3 1 2 0 25-
50  år 

Man  3 0 3 2 35-
50 år 
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Kontakt med informanterna etablerades genom förfrågan till verksamhetscheferna på de 

olika sjukhusen. De chefer vilka gav sitt godkännande lade ut förfrågan i personalrum och 

lyfte frågan på arbetsplatsträffar. Kontakt har sedan tagits via e-post.  

4.3 Datainsamling  

Grunden för ett samtal mellan två människor är att där finns en relation. Denna var tänkt att 

byggas upp dels genom att författaren till studien presenterade sig och sitt syfte vid ett 

enstaka tillfälle samt genom att inta en öppen hållning vid intervjutillfället. Intervjuaren bär 

ansvar att hjälpa deltagaren att skapa sammanhang i det som sägs (Svensson & Starrin, 

1996). Intervjuerna bygger på sju på förhand bestämda men relativt öppna frågor. Tanken 

bakom det var att låta informanterna reflektera öppet över på förhand bestämda områden i 

syftets regi. De frågor som ställs ser likadana ut för alla men med utrymme för fördjupande 

resonemang samt eventuella förtydliganden för var och en av deltagarna (Bilaga D). 

Bandning av intervjuerna gjordes via mobiltelefonens inspelningsfunktion vilket gav en god 

ljudåtergivning. 

Insamling av data gjordes genom att intervjua sex specialistsjuksköterskor med 

vidareutbildning i psykiatrisk vård. Intervjuerna ägde rum på respektive sjukhus förutom i 

ett fall, där den gjordes på Mälardalens Högskola efter informantens eget önskemål. Samtliga 

intervjuer gjordes inom loppet av två månader. Längden på intervjuerna varierade mellan 45 

och 90 minuter och de spelades in på författarens mobiltelefon. Informanterna tillfrågades 

med jämna mellanrum om det gick bra att fortsätta intervjun. 

4.4 Databearbetning och analys 

Till att börja med lyssnades intervjuerna igenom en första gång, var och en för sig och så 

snart de var gjorda. Transkriberingen påbörjades efter att samtliga intervjuer var 

genomförda. I textmaterialet som uppstod efter detta, finns suckar, pauser och dylikt 

nedskrivet för att på bästa sätt dels kunna återge informantens reaktioner och dels för att 

författaren lättare kunde återkomma till stämningen i intervjuerna. Vidare lästes det 

transkriberade materialet igenom flera gånger för att skapa helhet och från helheten plocka 

ut meningar och stycken vilka svarade mot syftet.  

Därefter har de meningsbärande enheterna kondenserats utan att någon tolkning gjordes 

men ändå genom att behålla kärnan. Därefter fick de kondenserade meningsenheterna sina 

koder. En kod sammanfattar kort kärnan i meningsbärande enheten. Efter att ha abstraherat 

och grupperat de koder vilka ser ut att höra samman formades subkategorierna. Koderna ska 

särskiljas så att de inte kan höra samman med fler subkategorier. Detta beskrivs av Hällgren 

Graneheim och Lundman (2012) som en svår balansgång när analysmaterialet motsvaras av 

upplevelser och erfarenheter. Därför har kodernas tillhörighet i de olika subkategorierna 

setts över flera gånger under studiens gång. I det sista steget, där svaret på frågan om vad 

besvarats, har subkategorierna inordnats i större kategorier. Kategorierna är en 
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nybyggnation av stegvis uppdelning av meningsbärande enhet till kondenserade 

meningsbärande enheten, koden och slutligen subkategoriseringen. Detta leder till en ny 

helhet, kategorin. Exempel på analysprocessen kan ses nedan i tabell 2. 

Tabell 2 Exempel från analysmatris  

 
Meningsbärande enhet 

 
Kondenserad 
meningsenhet 
 

 
Kod 

 
Subkategori 

 
Kategori 

 
Jo, men har man de här 
exemplen jag nämnde… 
har man gjort under 
påverkan av någon 
psykos, haft en 
jättetrasslig barndom så 
kanske man som sagt 
har en lite annorlunda 
syn…  
 

 
Trasslig 
barndom och 
psykos medför 
en annan syn 
på patienten 

 
Patientens 
bakgrund  

 
Att se lidandet 

 
När människan 
blir synlig  
 
 

 
 Och sedan vad jag 
tänker, det kan jag 
behålla för mig själv eller 
ta med personalen men, 
jag är målinriktad också. 
Jag är ju här för att vårda 
och då måste jag vara på 
ett speciellt sätt. 
 

 
Det jag tänker 
om patienten 
stannar hos 
mig. Måste 
vara på ett 
speciellt sätt 
när jag vårdar 

 
Privat-
professionell 

 
Att vårda 
distanserat  

 
Omsorgens 
paradox 

4.5 Etiska aspekter 

I enighet med Vetenskapsrådets (2011) principer för etiskt utförd forskningsprocess, har 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följts. Med 

informations- och  samtyckeskrav avses att korrekt och i god tid informera deltagare om 

studiens innehåll, tidsperspektiv och att deras deltagande är frivilligt (Bilaga B). Detta 

gjordes genom att sända ett missivbrev till de olika avdelningarna så var och en som fann det 

intressant, också kunde ta del av syfte och innehåll i studien.  Samtyckeskravet har uppfyllts 

genom att informanterna i god tid innan intervjuerna, fått skriva under att de frivilligt 

ämnade delta i studien. Likaså fick de information om att materialet kommer att förstöras i 

samband med att studien är godkänd som examensarbete.  

De hade också rätt att när som helst under studiens framfart, avbryta sin medverkan. 

Informanterna har i god tid fått möjlighet att fundera över sin medverkan och sedan kunnat 

e-posta författaren förslag på dag, plats och tid för intervju. Deltagarna får inte bli tvingade 

att anta en viss vinkling av svaren eller att kvarstå i studien mot sin uttryckta vilja. 
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Vad gäller konfidentialitetskravet har det följts genom att intervjuer samt transkriberat 

material är inlåst och dels genom att i skrift vara avpersonifierat. Varken patientjournal eller 

personuppgifter har varit relevanta att ta upp i studien. Däremot har samtliga deltagare fått 

erbjudande att ta del av studien innan färdigställandet. Nyttjandekravet visar sig även genom 

att materialet inte kommer att användas till andra ändamål än det deltagarna informerats 

om.  

Även om informanterna fått information om studien innan intervjutillfället följer en del 

dilemman. Framförallt kan det vara känsligt att blotta sina innersta tankar och känslor i 

förhållande till patienter som vårdas för sexualbrott mot barn. En anledning kan vara att det 

psykiatrisjuksköterskan känner inför brottet färgar av sig så pass att det grumlar synen på 

patienten som människa.  

Författaren motsvarar samhället och kollegan i sammanhanget. Hur spelar det in? Även om 

konfidentialitet råder känns det måhända osäkert att lämna ut de här motsägelsefulla sidorna 

av sig själv och av att i förlängningen vårda patienten i kontexten. Vågar jag se människan? 

Vad händer med mig när jag gör det i sammanhanget?   

5 RESULTAT 

Nedan följer en genomgång av funna kategorier och subkategorier. De har exemplifierats 

med citat för att belysa innehållet i vardera kategorin. Citatens skapare refereras till med 

hjälp av bokstäver för att visa de som arbetar på samma sjukhus. De tre kategorierna har 

benämnts Omsorgens paradox, När störningen blir synlig och När människan blir synlig 

(tabell 3). Dessa sammanklingar i ett resultat som benämns Att vilja men inte alltid kunna se 

människan.  

Tabell 3 Subkategorier och kategorier 

Subkategorier Kategorier 

Att vårda distanserat  

Att uppleva medkänsla 

Att utelämna medkänslan  

Att vara engagerad och nära  

 

Omsorgens paradox 

 

Att inte förstå  

Att göra brottet begripligt   

 

När störningen blir synlig  

Att se lidandet  

Att separera sin värdering om brottet från den 

om patienten 

 

När människan blir synlig 
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5.1 Omsorgens paradox 

Utgångspunkten för den rättspsykiatriska vården är enligt psykiatrisjuksköterskor, den 

nationella värdegrunden. Kategorin beskriver hur de har en vårdvetenskaplig syn på den 

rättspsykiatriska patienten, samtidigt som det visar sig att denna syn på patienten när hen 

också är en sexualbrottsförbrytare där offret är minderårigt, krockar med det utgångsläget.   

5.1.1 Att vårda distanserat 

Något som av psykiatrisjuksköterskor uppfattas som grundläggande och självklart är att 

kunna vårda med bland annat närhet, medkänsla och förståelse. Det har i 

psykiatrisjuksköterskans perspektiv lyfts fram ett behov av att kunna erbjuda en hjälpande 

hand. Till exempel i de fall där patienten liksom vilken annan patient som helst, har behov av 

stöd i vardagliga funktioner såsom att hålla efter hygienen och att sköta sin ekonomi. Trots 

det tenderar vården att bli mer saklig än relationsmässig, då psykiatrisjuksköterskan har 

problem med att bortse från att patienten, förutom att vara en människa, patient, dessutom 

är en brottsling och därtill en brottsling som har utfört sexuellt brottsliga handlingar 

gentemot minderåriga. Även om det är motsägelsefullt i denna kontext lyfter 

psykiatrisjuksköterskor fram både ett behov och en önskan om att kunna vårda denna 

patientkategori. I dessa fall är det mycket tydligt att även om patienten genom sin 

inläggningsorsak utmanar psykiatrisjuksköterskans rättvisepatos, finns välviljan med i bilden 

och psykiatrisjuksköterskan förmår att via den erbjuda gott vårdande. En svårighet i 

vårdandet av sexualbrottsdömda rättspsykiatriska patienter är att för att vårdandet skall nå 

fram kräver det en relation, en närhet.  

Psykiatrisjuksköterskors erfarenheter är att dessa patienter är mycket tillslutna och inte 

släpper någon inpå livet. Det kan bero på en förståelse hos patienten över hur samhället ser 

på brottet men också vara en form av funktionshinder. Psykiatrisjuksköterskor beskriver att 

patienter har ett behov av att vända sig till en psykiatrisjuksköterska, inte till alla i ett 

vårdlag. Det finns också en tendens att hålla vården på en praktisk och vardaglig nivå även 

om det är svårt med tanke på att många patienter har lång vårdtid inom rättspsykiatrin. 

Psykiatrisjuksköterskor menar att utgångspunkten i en relation är att den bygger på 

kommunikation. Till sakens natur, hör det också till att kunna bygga förtroenden och tillit 

genom att på olika sätt dela med sig av sig själv. Det finns en paradox i det eftersom 

psykiatrisjuksköterskan baserar relationen, både på en unik närhet men också på ett sakligt 

sätt. Problemet är att i byggandet av relationen kunna bjuda på sig själv men ändå balansera 

så pass att det mest personliga stannar kvar hos psykiatrisjuksköterskan. 

Man skapar ett förtroende och den här gränsen till att bli FÖR personlig och inte, den är viktig. 

(C1) 

En anledning till att psykiatrisjuksköterskor finner det viktigt att inte vara för privat är få 

behålla en känsla av trygghet och kontroll. Under arbetsdagen har sjuksköterskan patienten 

under uppsyn och inom låsta dörrar. Detta skapar en trygghet. I den stund patienten blir 

utskriven från sjukhuset är båda faktorerna borta. Det finns då inget som skiljer patienten 
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från psykiatrisjuksköterskan och hens familj. Detta medför att försiktighet i vårdrelationen 

ses som ett utgångsläge för att kunna både sköta sitt arbete efter regler och känsla, samt att 

kunna skydda sitt privatliv enligt sjuksköterskorna.  

I sammanhanget uttrycker psykiatrisjuksköterskor att patienten är mycket tillsluten och svår 

att nå. Det tolkas som att patienten har ett skydd mot verkligheten bakom deras 

sjukhusvistelse. Sammantaget går det att se en motsägelsefullhet. Psykiatrisjuksköterskor vill 

vårda med värme och närhet men deras känslor och syn på brottet gör detta svårt. Lägg där 

till det faktum att när patienten sluter sig så blir det svårt att se vad som är hönan och vad 

som är ägget. Det påverkar onekligen relationen. 

Det finns något slags skal runt de här människorna som är svårt att komma igenom. Och då 

känner man ungefär lite grand som att det här är uppbyggt som ett slags självskydd ungefär ... 

(B2) 

Psykiatrisjuksköterskor uttrycker en önskan att kunna befinna sig nära patienten rent 

yrkesmässigt. De handlingar som patienten utfört i verklig mening går dock inte att se förbi.  

Professionaliteten i att vara specialistsjuksköterska uttrycks bland annat som att hålla en 

distans till patienten. Patienten i sin tur är av olika anledningar ofta tillbakadragen, 

innesluten i sig själv och vågar inte riktigt låta någon komma inpå livet på grund av rädsla att 

bli moraliskt dömd. Hållningen hos specialistsjuksköterskan kan också den vara mer 

hindrande än stödjande för en närmare vårdrelation bland annat för att det ligger en 

begränsning i att se sig som en icke-terapeut och med det som grund ta avstamp från att gå 

nära. Det kan också röra sig om otydlighet i rollen som specialistsjuksköterska i förhållande 

till närliggande yrkesgruppers identitet och arbetsuppgift.  

Jaa… alltså för att det blir ju väldigt mycket med relationer, känslor, möten och varför har det 

här hänt och så… mkt av det är ju omvårdnad men vi har svårt att så att säga, hitta ngn sorts 

gemenssam plattform att diskutera, att prata om det här. Det blir ju väldigt ytligt- som jag sa 

förr, vi är ju inga terapeuter. (B2) 

En för specialistsjuksköterskor mer djupgående reflektion över ordet professionalism i 

kontexten, är att kunna stå inför patienten med samma bemötande som inför alla andra 

människor. Det ses som att specialistsjuksköterskan utgår från att människa är ett 

grundläggande begrepp. Alla människor bär samma värde och utifrån det också har samma 

rätt att bli bemött som vilken annan människa oavsett. Det kräver endel mod inför sig själv 

och andra medarbetare att hålla den värderingen vid liv.  

Vara professionell?? Men det är ju att man bemöter den som man ska bemöta som vem som 

helst. (B1) 

Att inte våga, kan vara en negativ faktor i förhållande till att kunna vårda patienten efter 

principen att alla människor bär samma värde. Detta hör också ihop med vårdgrannars 

arbetsuppgifter respektive den arbetsbeskrivning som finns på arbetsplatsen. Beroende av 

hur psykiatrisjuksköterskor uppfattar sin roll och beroende av vad de vågar, kommer hen 
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också att kunna forma sina beslut efter sin hållning. Det är alltså inte fråga om att det skulle 

vara en begränsning i vården av patienten utifrån professionalitet, arbetsmiljö eller 

vårdgrannar. Begränsningen ligger hos psykiatrisjuksköterskan själv.  

Man ropar om gränser fast det är vårdares förhållningssätt som bestämmer vården.(A2) 

Den professionella hållningen kan också ses som att ha en specifik roll på arbetsplatsen. Det 

innefattar att på något vis ta på sig en mask inför patienten och kollegor. Kan också röra sig 

om att begränsa sig till sina arbetsuppgifter alternativt att kunna särskilja egna åsikter från 

vårdandet i de fallen så tycks vara nödvändigt. Likaså kan antagandet av ett vänligt och öppet 

förhållningssätt uppfattas som en svaghet i kontexten. På ett moraliskt- etiskt plan är det 

ibland hindrande på grund av känsligheten att stå nära en människa som kränkt ett barn så 

djupt, inför sig själv och kollegor.  

Och sedan vad jag tänker, det kan jag behålla för mig själv eller ta med personalen men, jag är 

målinriktad också. Jag är ju här för att vårda och då måste jag vara på ett speciellt sätt. (A1) 

I den professionella hållningen pendlar alltså psykiatrisjuksköterskan mellan att vara 

distanserad eller nära, se patienten som människa eller att döma patienten efter hens 

handlingar. Det speglar väl den av psykiatrisjuksköterskor upplevda komplexiteten bakom att 

kunna se människan. 

5.1.2 Att uppleva medkänsla 

Förmågan att kunna se människan som hon är, framkommer i ljuset av att söka förståelse via 

patientens bakgrund och händelser omkring brottet. Patientens goda vilja att göra rätt 

medför att psykiatrisjuksköterskor trots en ursprunglig motsägelsefull och oförstående 

inställning ändå i efterhand kan uppleva medkänsla med samma patient.  

Men när jag fick reda på hans historia, eh, då var det nästan som att jag tyckte synd om 

honom. (A2) 

Genom att anta barnperspektivet kan psykiatrisjuksköterskan både känna med offret och 

patienten. Offret i sig är ett barn som förlitar sig på vuxna vilket är en ytterst sårbar sits som 

utnyttjats av patienten i fråga. En del av patienten är färgad av att hen själv en gång varit 

barn och i vissa fall också själv utsatt för sexuella övergrepp, vilket visar sig som en ökad 

sårbarhet för att själv falla in i det beteendet. Genom att reflektera på så vis kan 

psykiatrisjuksköterskor också känna medkänsla med patienten trots det grova brott som 

ligger bakom vårdtiden.  

Brotten är ju i sig lika avskyvärda i sig men någonstans lär man ju känna den här stackars 

människan som ha begått det och… (C2) 
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Psykiatrisjuksköterskor beskriver att det är lättare att känna med patienten när de ser hens 

utsatthet. Det visar sig som en grundläggande känsla av att vilja beskydda patienten som 

barn i detta fall. Konsten blir att via medlidandet från den insikten också kunna koppla till 

patientens nu, där också brottsliga handlingar finns närvarande, utan att för den sakens skull 

tappa beskrivet perspektiv och därigenom också tappa medkänslan för patientens lidande.  

5.1.3 Att utelämna medkänslan  

Det finns också beskrivet tillfällen där psykiatrisjuksköterskan tappat medkänslan och istället 

ser brottet på bekostnad av medlidandet. Det inte bara reducerar patienten till en handling, 

det beskrivs också som en dömande akt där det lämnas föga utrymme till värme och 

förståelse för människan.  

..men naturligtvis, på MIN skala är det ju det värsta brottet och här uppe (pekar på huvudet) 

och här (pekar i hjärttrakten).. så är…så har jag ju inte mycket till övers för den människan, så 

är det ju. (C1) 

Psykiatrisjuksköterskor beskriver nyckeln till att känna medlidande som en form av koppling 

mellan patienten då och nu. I den processen krävs att inte tappa då-perspektivet eftersom det 

leder till reducering av patienten till ett brott. Lättast att tappa medkänslan för patienten och 

människan är det, enligt psykiatrisjuksköterskor, när patienten inte har någon kognitiv 

nedsättning, ter sig som vilken annan människa som helst men ändå begår övergrepp.  

Går det att vara professionell i de här hållningarna? Om du tänker att du går in och möter en 

patient som har förgripit sig på barn? (B1) 

Trots att alla patienter som finns under rättspsykiatrisk vård för sexualbrott mot barn 

bedömts som svårt psykiskt sjuka, kan psykiatrisjuksköterskor inte ha ett professionellt 

närmande eller frånse brottet i förhållande till patientens lidande. Där föds inget medlidande. 

5.1.4 Att vara engagerad och nära 

Psykiatrisjuksköterskornas erfarenheter är att endel patienter är mycket ensamma i sitt 

lidande, upplever skuld och skam inför sitt handlande medan andra är oförstående i de fall 

en låg kognitiv förmåga finns närvarande. Sammantaget spelar faktorerna stor roll för deras 

förmåga att kunna bygga nära relationer till sin omgivning. Många gånger lever de i 

ensamhet, i skymundan innan de blir patient inom rättspsykiatrin. För att kunna bygga 

relation med patienten trots denna alienation krävs det något mer än bara tid och 

ansträngning att vilja nå och att kunna nå in till patienterna.  

Ja man släpper ju inte hoppet. Jag vet att det tar tid. Jag har ju sett att det kan hända saker 

efter två år, åtta år alltså men det är inga snabba resultat. Men det kommer! Näsan alltid så 

kommer det- jag lovar! Någon öppning kommer det. Förr eller senare. Det är bara så. (A2)      
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Ytterligare en aspekt av hoppet är den som beskrivs i förhållande till att patienten kan lära 

om. I de fall där kognitiv nedsättning finns, är upplevelsen att det är svårt att nå fram. Då blir 

det istället till en form av ominlärning, som tar tid och får så göra. Engagemanget visar sig 

som en ihärdighet hos psykiatrisjuksköterskan. I denna förmedlas bland annat en tro på 

patientens förmågor att lära om.  

Ja han kan ju LÄRA sig…inte förstå men han kan LÄRA sig och det kan ju bli MÅNGA år i ett 

jobb. (B1) 

Så, trots att psykiatrisjuksköterskor upplever ett avståndstagande från patienterna kommer 

tid och engagemang att spela en avgörande roll för hur relationen ändå kan ta en läkande 

form. Förutsättningen beskrivs av psykiatrisjuksköterskan som en ambition att hjälpa vilket, 

beskrivs vara vad som också bygger bron till patientens förtroende. Den professionella 

distansen som psykiatrisjuksköterskan antar, skapar ibland problem i byggandet av en 

relation. Därtill finns patientens rädsla och ibland oförmåga att skapa nära, hållbara 

relationer som ytterligare ett hinder för detta. Psykiatrisjuksköterskor beskriver en relation 

som till en början bygger på vardagliga fraser. Steget från dessa till patientens upplevelser av 

sig själv och sina handlingar är stort. Det framkommer att relationen dock bygger på mer än 

vardagliga fraser om väder och vind för att kunna komma patienten nära.  

Om jag inte vet vem du är kan jag inte hjälpa dig. Och då måste man liksom innanför de här 

ytliga hälsningsfraserna; god morgon och här får du din medicin, det är köttbullar till mat, och 

det här… (B2) 

Även om det är svårt att komma patienten inpå livet har sjuksköterskan ansvar att stå kvar, 

vänta in och finnas tillhands om/när patienten känner sig redo att dela. Förmågan att vänta 

in kommer sig av att sjuksköterskan har erfarenhet av att och tilltro till läkningen som finns i 

samtalet och relationen. Ansvaret för den andra människan ger uthållighet att fortsätta vänta 

även om det till synes inte görs framsteg till närhet i relationen.  

Och det är väl det som gör att jag känner att jag har en plats där för de här människorna 

behöver kärlek, de behöver omtanke. (A2) 

Sammantaget kan sägas att relationen mellan patient och psykiatrisjuksköterska i det stora 

hela beskrivs av psykiatrisjuksköterskor som mer krävande än en relation som äger rum i 

privatlivet. Detta kan bero på att det finns ett mål och ett syfte med relationen som bestäms 

utifrån de mål som finns i patientens vårdplan. En ytterligare anledning till varför det kan ta 

så lång tid att komma patienten inpå livet kan vara att hen bär på rädsla att dela med sig av 

handlingarna på grund av deras art.  
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5.2 När störningen blir synlig  

Det finns olika grund för vilka faktorer som påverkar psykiatrisjuksköterskors oförmåga att 

förstå, att se människan, i vården av dessa patienter. Det kan te sig som att 

psykiatrisjuksköterskor å ena sidan har en önskan att förstå medan det å andra sidan kan 

finnas ett inbyggt motstånd relaterat till brottets art. Förståelsen är lättare att få till då 

psykiatrisjuksköterskorna resonerar utifrån patientens störning. I de fall där patienten inte 

lider av en psykossjukdom alternativt eller kognitiv svikt och ger ett adekvat intryck, är detta 

svårt.  

5.2.1  Att inte förstå  

Psykiatrisjuksköterskor upplever svårigheter att förstå hur patienter som själva varit utsatta 

kan utföra brottet som vuxna. Någonstans kommer patienten ihåg hur det upplevts att själv 

ha varit utsatt men ändå utsätter de, i vuxen ålder, minderåriga för samma handling.   Detta 

tycks ha en alldeles egen plats i icke-förståendet av patientens handlingar.  

….. och patienterna berättar själva att de varit utsatta av anhöriga eller vårdare, eller 

släktingar…alltså det är så obegripligt. (att de kan utföra övergrepp själva) 

En annan infallsvinkel finns i de fall där patienten har haft en icke-traumatisk uppväxt men 

likaväl utför brotten. Dessa patienter uppfattas av sjuksköterskor som att patienten är 

medveten om att det dels är en brottslig handling och dels att de via denna orsakar barnet 

smärta i både själ och kropp.  

Medan de här som är äldre och har ett välfungerande liv men har en sexuell läggning åt små 

barn fast de vet att det är fel och at DE inte har stoppad det och gått till… (A1) 

Likaså upplever sjuksköterskorna att förståelsen är svår att nå i de fall när ytterligare, 

sjukliga, inslag finns med i bilden. Det kan röra sig om att patienten utfört övergrepp på 

medpatienter varvid hen beskrivs som omoralisk och gränsöverskridande i en oförstående 

ton.  

5.2.2 Att göra brottet begripligt  

Det finns viss förståelse för att patienterna lider av en psykisk sjukdom. Om kognitiv svikt 

finns med i bilden är det lättare att begripliggöra handlingarna.  I de fall där patienten växt 

upp med en familjebild där sexuella handlingar mellan vuxna och barn varit förekommande, 

uppfattas det av psykiatrisjuksköterskor som normgivande och att det är orsaken till varför 

individen bär med sig mönstret som vuxen. Psykiatrisjuksköterskors tolkning är att patienten 

av olika anledningar utifrån dessa faktorer, inte bär förmåga att bryta sina mönster vilket 

skapar oerhört lidande i de fall patienten kan förstå att handlingen är etiskt fel. 

De befinner sig på en nivå som en sju- eller åttaåring och då blir det logiskt för dem at söka sig 

till samma. (A1) 
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Man kanske själv varit utsatt som barn. Och inte ser det som konstigt – om någon gjorde så 

här med mig, varför kan jag inte göra det med andra? (B2) 

Psykiatrisjuksköterskor har på olika sätt försökt se motiven som för patienten fram till 

handlingarna, vilka i sig ter sig obegripliga. Däri finns en genuin önskan att se orsak, att 

kunna se den människa som finns framför dem. 

… men sen får man väl ändå det kan finnas de stunder där man faktiskt får…man känner för 

den här patientgruppen också. Kan du beskriva ett sånt tillfälle? Som man säger, det här… En 

hel del av de här br…förövarna har ju någon form av lågbegåvning och det är ju en förklaring 

till varför de har gjort det de gjort . (C1) 

Tonen i förståelsen hos sjuksköterskor, blir annorlunda i de fall där patienten inte lider av 

nedsatt kognitiv förmåga, men brottet präglar ändå synen på och förväntan på patienten. 

Detta trots att framsteg gjorts och att hen upplevs som sympatisk. Psykiatrisjuksköterskan 

resonerar ur moraliskt och sympatiskt, medmänskligt perspektiv. 

Samtidigt som att det jag sa till honom att det är okej at polisen agerar för om jag bodde i 

närheten och hade barn så skulle JAG ju vilja att de tar reda på vem de är och det kommer ju 

alltid att innefatta honom. (C2) 

Här uttrycks en nyanserad balans mellan att kunna se brottet som ett förled och till hur 

synen på personen färgas. Även om patienten befinner sig under påverkan av sjukdom, 

droger, har funktionsnedsättning etc., är det brottet som är det centrala för hur 

psykiatrisjuksköterskan ser på hen.  

5.3 När människan blir synlig  

Psykiatrisjuksköterskan har som uppdrag att vårda patienten. Patienten är en människa med 

ett lidande utifrån dess bakgrund, den svåra psykiska störningen och själva brottet. Det blir 

till en svår paradox för psykiatrisjuksköterskor att röra sig mellan att se människan, 

patienten och brottslingen- för, det går bevisligen inte att bortse från brottet. Eftersom 

brottet uppfattas av psykiatrisjuksköterskor som mycket svårt, har de också svårt att inte låta 

brottets skugga falla över människan men, det finns en tydligt uttryckt vilja att så göra. 

5.3.1 Att se lidandet  

Hos sjuksköterskor finns en syn på patienten som offer vilket på grund av sin sårbarhet inte 

lyckats bryta de mönster som funnits med sen barndomsben. Att kunna se patienten genom 

dess erfarenheter och sår innebär också att bilden av hen blir mer nyanserad. 

Det kan för psykiatrisjuksköterskan upplevas svårt att prata med patienten om hens rädsla 

att se sig själv, sitt brott och att detta ofta leder till självmordsförsök. När så ändå händer, 
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kan det hjälpa patienten i den tunga process det förmodligen innebär att på sikt acceptera det 

som hänt trots upplevelse av bland annat ånger och skam.  

Och det här eh... jag tror någonstans längst inne känner de både skuld och skam men de vill 

inte släppa fram det för att då tror jag at hela deras personlighet rämnar på något sätt. (B2)  

När patientens vårdtid är över finns ändå lidandet kvar bland annat i form av den syn 

samhället har på hen. Psykiatrisjuksköterskor är medvetna om det och upplever en tydlig 

medkänsla med patienten men också med offren och deras närstående.  

Han får ju leva med här i många många år. Samhället kommer ju hantera honom väldigt 

speciellt, han får ju leva med det. Även offret naturligtvis.(C2) 

 

Psykiatrisjuksköterskors erfarenhet är att även i de fall där patienten har sonat sitt brott och 

försöker påbörja ett liv i samhället, kommer tidigare handlingar att ständigt göra sig 

påminda. Det medför att det är oerhört svårt att påbörja sitt nya liv och även om viljan är god 

från patienten blir omvärldens reaktioner och tendens till att se till brottet, en utsatthet 

vilken försvårar för patienten att skapa sig ett drägligt liv.  

Han var förtvivlad. Han bedyrade att han inte gjort något. Han hade äntligen lyckats hitta 

någon form av tillvaro och utveckling och sen så händer det här. Vi pratade mycket om… att 

troligtvis så här kommer ditt liv att vara. (C2) 

Lidandet uttrycks via en rädsla att inte bli trodd i sammanhang där hen är oskyldig. Det finns 

då förståelse för patienten bakom brottet vilket leder till att människan däri blir synlig.   

 

5.3.2 Att separera sin värdering om brottet från den om patienten  

När sjuksköterskor har förmågan att se bakom brottet, att så att säga lägga sig på en 

grundläggande mänsklig nivå, kan också förståelse lysa genom. För att göra detta behöver 

psykiatrisjuksköterskan våga lära känna patienten, komma nära- vilket inte ter sig 

oproblematiskt. Den inneboende känslan hos psykiatrisjuksköterskor är att vilja ta avstånd 

från, avgränsa sig inte bara brottet utan människan likaså, eftersom människan och brottet 

uppfattas som att de hör starkt samman, det vill säga att människan är brottet.  

Psykiatrisjuksköterskor har förståelse för patientens utsatta position med avseende på hur 

hen blir dömd av samhället resten av sitt liv samt att det drabbar närstående till patienten. 

Samtidigt resonerar psykiatrisjuksköterskor att de kan förstå närståendes förtvivlan och 

svårigheter att visa tillit till människan efter brottet uppdagats. Det finns alltså en 

kontradiktion mellan att å ena sidan vara ålagd att följa värdegrunden som finns inom 

rättspsykiatrin, att kunna bära en djupgående förståelse, värme och kärlek för människan 
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bakom brottet och att via en personlig förankring uppleva sig oförstående och ibland 

dömande. 

Man måste se människan bakom brottet, behandla människan med respekt. Och inte ehh…det 

handlar ju om att man inte kan visa avsky för det här brottet inför den här patienten- sånt får 

man hålla för sig själv. (C1) 

Ja att det är en människa som sitter här och inte bara en patient eller en brottsling, utan en 

människa. (A2) 

Då psykiatrisjuksköterskorna ser på patienten som människa reflekterar de över patientens 

bakgrund, dess funktionshinder och så vidare, och kan genom detta perspektiv känna en 

medmänsklighet och utifrån detta behandla patienten medmänskligt trots sina egna känslor 

inför det patienten gjort.  

5.4 Att vilja men inte alltid kunna se människan 

Studiens ursprung är frågan om hur psykiatrisjuksköterskor vårdar patienter vilka förgripit 

sig sexuellt på minderåriga. Via kategorierna Omsorgens paradox, När störningen blir 

synlig och När människan blir synlig, har informanternas bidrag redogjorts för. Det 

framkommer bland annat att deras syn på patienten genomgående skuggas av det brott som 

begåtts. Psykiatrisjuksköterskornas ambition är att se människan men det lyckas inte riktigt 

vilket ger effekt såtillvida att patienten uppfattas som enstörig, undandragande och 

svåråtkomlig. De kan se det mänskliga i många av sina patienter när koppling mellan 

störning och brott blir synlig för dem. Denna koppling glöms lätt bort då ingen psykos eller 

kognitiv nedsättning framträder. Frågan är då om de patienterna hamnat i rätt typ av vård 

eller om psykiatrisjuksköterskor har lättare att knyta an när de ser de orsaker till brotten som 

människan inte så att säga kunnat styra över.   

En motsägelsefullhet är att psykiatrisjuksköterskor vet att nyckeln till att lindra patientens 

lidande ligger i att kunna öppna sig så att patienten kan känna tillit till dem.  

6 DISKUSSION  

I följande avsnitt diskuteras resultatet i studien i förhållande till vald teoretisk referensram 

samt speglat mot den senaste forskningen som finns i ämnesområdet. Därtill följer ett avsnitt 

där reflektion över metodvalet utifrån giltighet (Graneheim & Lundman, 2004), pålitlighet 

och överförbarhet görs.  
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6.1 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen utgår från Kari Martinsens omvårdnadsteori. Utgångspunkten tas i 

några viktiga begrepp i teorin, och med dessa som utgångspunkt knyts resultatet i denna 

studie också till tidigare forskning. 

6.1.1 Rummet  

Martinsen (2001) utgår från en liknelse vid ett rum när människans upplevelser av den 

direkta närmiljön beskrivs. Det är den miljö där människan, i detta fall patienten, befinner 

sig samtidigt som den förnimmelse av det konkreta rummet också det är en del a v det rum 

som Martinsens teori omfattar. På en rättspsykiatrisk avdelning där patienter med psykisk 

sjukdom vårdas beskrivs miljön/vårdkulturen/rummet bland annat som uppfostrande och 

regelvisande (Hörberg, 2008, Rask & Brunt, 2006, Vincze et al, 2015). Det som visar sig hos 

sjuksköterskor är att de uppfattar sin roll som stödjande och närvarande (Martin & Street, 

2003). Balans mellan tvånget vården bär med sig, och att skapa en vårdkultur som andas 

välmening, värme, empati, upplevs vara en utmaning (Bowring-Lossock, 2006, Rask & 

Åberg, 2002, Vincze et al, 2015).  

En attityd som nämns i både litteratur och i intervjuerna är att sjuksköterskor trots att de 

handlar i tro att de är professionella ändå visar upp ett rum där dömande ton råder (Hörberg, 

2008, Rask & Brunt, 2006, Vincze et al, 2015). Denna maktförskjutning underlättar inte på 

något sätt en relation där omsorg och medkänsla finns i rummet. Den dömande tonen 

framkommer i studien då specialistsjuksköterskan har svårt att förstå att patienten när ingen 

psykos föreligger, ändå väljer att göra barnen illa. Den etik som ligger bakom det påståendet 

är mycket främmande den attityd som i rummet ska ligga till grund för en omsorgsfull 

relation.  

Psykiatrisjuksköterskor i studien beskriver att deras upplevelse av hur de bemöter patienten i 

rummet är med gott stöd i sin profession. Innebörden av att vara professionell kanske inte 

alltid stämmer in i god ton med hur Martinsen (2001) skulle beskriva ett gott rum trots att 

psykiatrisjuksköterskor ändå upplever att deras professionella bemötande visar en god 

människosyn. Följden kan bli det som också beskrivs av dem som att patienten drar sig 

undan, gömmer sig i ett skal eller bakom en fasad (Vincze et al, 2015). Upplevelsen är att 

patienten är i stort sett onåbar på grund av de handlingar som ligger till grund för vårdtiden. 

Kanske beror det lika mycket på hur rummet gestaltar sig?  

Både Martinsen (2001), Hörberg (2014) och Vincze et al (2015) understryker vårdrelationens 

betydelse för patientens lidande och hälsa. För Martinsen (2001) innefattar rummet själva 

färgningen av vården som tidigare nämnts. Det innebär i detta fall att om rummet upplevs 

avdelat kommer också omvårdnaden att så göra och likaså patientens känsla av att inte vara 

värdig tilltron. Det hat som från samhället färgat patientens syn på sig själv och sina 

handlingar, har också smittat av sig på sjuksköterskan (Jacob m.fl., 2008; Hörberg, 2014; 

Sjögren, 2004) vilket förstärker patientens upplevelse av distans i relationen och därmed 

påverkar det faktum att patienten sluter sig. I intervjuerna visar sig rummet vara laddat med 

värderingar om hur illa brottet är beskaffat och att det hör starkt samman med patienten. 
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Sammantaget kommer det att medföra ett avståndstagande från både patienten och 

psykiatrisjuksköterskan. Patienten känner av psykiatrisjuksköterskans dömande värderingar 

och drar sig därför undan. Det uppfattas av psykiatrisjuksköterskan som att patienten har ett 

skal, är svårnådd. 

I sken av att vården inte är tidsbegränsad går det också att ställa sig frågan att om nu rummet 

bär en ovan beskriven attityd, skulle det kunna innebära förlängd vårdtid? Hur mycket av det 

resultatet kan tillskrivas psykiatrisjuksköterskors förmåga att möta människan där hen är 

och som fullvärdig mänsklig varelse?  

6.1.2 Omsorg och barmhärtighet 

På andra sidan rummet kan omsorg och relation ses i förhållande till en hos både patienten 

och specialistsjuksköterskan upplevd alienation. Det finns en koppling mellan Martinsens 

(2001) tankar om omsorgens ursprung och relationen där omsorgen äger rum. Den 

livsyttring som uppstår ur tilliten, skapar liv och relation. När patienten liksom i studien 

beskrivet, istället väljer att sluta sig i sitt skal, kommer det därför att också vara på bekostnad 

av både omsorg och en vårdande relation. Den vårdande handlingen från 

psykiatrisjuksköterskan kan bestå och därmed skapa en professionell omsorg men för att den 

ska ses som en relation, måste ett samspel ske.  

Det hat som från samhället färgat patientens syn på sig själv och sina handlingar, har också 

smittat av sig på sjuksköterskan (Jacob m.fl., 2008; Hörberg, 2014; Sjögren, 2004)vilket 

förstärker patientens upplevelse av distans i relationen och därmed påverkar det faktum att 

patienten sluter sig.  

Psykiatrisjuksköterskor beskriver att det är lättare att känna med patienten när de ser hens 

utsatthet. Det visar sig som en grundläggande känsla av att vilja beskydda patienten utifrån 

hens erfarenheter som barn i detta fall. Konsten blir att via medlidandet från den insikten 

också kunna koppla till patientens nu, där också brottsliga handlingar finns närvarande, utan 

att för den sakens skull tappa beskrivet perspektiv och därigenom också tappa medkänslan 

för patientens lidande. Med andra ord konsten att visa barmhärtighet i relationen till 

patienten.  

Psykiatrisjuksköterskan återspeglar att det finns en dos av hopp i relationen, vilken är 

avgörande för att hen skall kunna härda ut i både relationen och omsorgen om patienten 

även när det känns som det inte finns någon bättring. Det framkommer också i studien att 

det som av psykiatrisjuksköterskor kan benämnas professionell relation egentligen innebär 

att det alltid finns en också kännbar distans mellan psykiatrisjuksköterska och patient. Visst 

bör en distinktion göras mellan vad som är professionen hemmahörande och vad som är 

privat men, den relation med vilkens hjälp patienten förväntas förbättra sin hälsa, bör bygga 

på närhet, och delaktighet från båda håll (Aku Addo, 2006; Björk & Sandman, 2007; Fitzke, 

2009; Hörberg, 2014; Martinsen, 2003). Enligt Martinsen (2003) är relationen en 

förutsättning för att människan ska kunna se sig själv, spegla sig, bli medveten. Forskning 

rörande vårdrelationen (Hem & Heggen, 2003; Lindström, 1995) visar en dubbel bild av den. 

Dels finns uppfattningen att sjuksköterskan inte kan eller bör använda sig själv som 
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terapeutiskt instrument för att kunna komma patienten nära i en vårdande relation samtidigt 

som hen ska använda sig själv att forma en mellanmänsklig relation. Detta baseras på en 

motsägelsefull rollbild där sjuksköterskan är den som ger omvårdnad men också den som 

bevakar. Det är a och o att sjuksköterskor genom att vara just mänskliga, kan visa sig sårbara 

de också, att visa sitt ansikte inför patienten (Jacob m.fl., 2009; Hem & Heggen, 2003). Utan 

den delen kommer relationen till patienten inte att vara vårdande. Det skal som 

psykiatrisjuksköterskor beskriver att patienten har kommer att göra sig tydligt. 

Den dualistiska uppgiften att vårda och övervaka ger en utmaning för 

psykiatrisjuksköterskan. Egentligen borde de t kanske inte vara så eftersom en del av 

omsorgen/omvårdnaden också rör sig om att just vaka över patientens mående, dess 

hälsoprocesser (PRF & SSF, 2014). En urskiljande faktor är tvångsvården. Den form av 

övervakning som sker inom rättspsykiatrin uppfattas negativ av patienter (Hörberg, 2014) 

och motsägelsefull av psykiatrisjuksköterskor. Negativ just för att det inte finns frivillighet i 

vårdandet, att den självständiga delen av att vara människa till stor del är fråntagen 

patienten, åtminstone i perioder under vårdtiden.  

6.1.3 Människosyn/Patientsyn  

Alla människor bär samma värde och har också rätt att bli lika behandlade enligt hälso-och 

sjukvårdslagen (Socialdepartementet, 2014). Detta i kombination med att se människan 

bakom brottet bäddar för en god humanistisk syn på den rättspsykiatriska patienten. I 

studien beskriver specialistsjuksköterskor i psykiatrisk omvårdnad svårigheten att balansera 

mellan dessa värderingar och den egna personliga hållningen gentemot sexualbrottslingar 

där offret är minderårigt. Martinsen (2001) värnar starkt om människans rätt att bli lika 

behandlad, att alla människor bär ett ansvar för varandra i och med att vi mött den andras 

blick. Det ansvaret visar sig också i studien genom att specialistsjuksköterskorna utgår från 

professionell hållning i vården av patienten. Dock visar det sig både i studien och i forskning 

att verkligheten är mer komplex. Det finns beskrivet en dualism i rättspsykiatriskt vårdande 

med avseende på förhållandet vård och tvång och sjuksköterskor tenderar bli mer fostrande 

än vårdande (Hörberg, 2008; Sjögren, 2004).  

I mötet med denna patient bär psykiatrisjuksköterskor känslor av rädsla, osäkerhet och olust 

i förhållande till det brott som ligger bakom vårdtiden. Ett sätt att ändå kunna hantera de 

känslorna är att skapa en god vårdrelation med patienten. Enligt psykiatrisjuksköterskorna 

försöker göra det bland annat genom att trots upplevd distans ändå bära hoppet och via det 

nå patienten, nå en djupare förståelse för människan bakom sjukdomen och brottet. 

Summan av ovan blir att psykiatrisjuksköterskorna i studien upplever sig skyldiga att erbjuda 

och ge alla patienter vård utifrån humanistisk grundsyn, yrkesbeskrivning och lagtext. Detta 

medan deras etiska hållning visar sig tydligt i omvårdnaden såsom den uppfattas både av 

patienter och psykiatrisjuksköterskor. Samtidigt kan brottet överskugga personen och 

därmed också hindra ett engagemang och en djupare omsorg om personen. Speciellt tydligt 

blir det då patienten inte bär på en psykossjukdom eller lider av kognitiv nedsättning. 
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Studiens resultat sammanfattas med orden; Att vilja men inte alltid kunna se människan. 

Detta för att understryka att förmågan att kunna se patienten som en lidande, 

omsorgsbehövande människa inte blir synlig i psykiatrisjuksköterskans vård. I tidigare 

forskning framställs sjuksköterkors dilemma i vården av patienten som att det rör sig om 

skillnaden mellan tvång och vård. Författaren har kunnat se en ytterligare nyans av detta. 

Den visar sig genom psykiatrisjuksköterskors svårighet att genuint vilja komma nära och 

genuint vilja vårda den lidande människa som patienten är. Även de informanter som gav 

intryck av att ha en varm vilja att komma patienten nära säger senare i intervjun, att det 

patienten gjort ändå är så genomträngande att det inte går att bortse från i förhållande till 

mänsklig värme och omtanke. Distansen i relationen till patienten är på något vis ändå 

avgörande för psykiatrisjuksköterskors förmåga att känna med, vilja med värme och omtanke 

vårda patienten.  

I Martinsens (2001, 2003) teori betonas människans beroende av andra i sin omvärld samt 

att rummet människan befinner sig i också formar hen. Författaren kan se att 

psykiatrisjuksköterskor beskriver rummet som att acceptera människan bakom brottet men 

de förmår ändå inte att så göra fullt ut. Deras värderingar visar sig i uttalanden som 

ifrågasätter hur de någonsin skulle kunna vara professionella gentemot den som förgripit sig 

på en minderårig. I sken av Martinsens (2001, 2003)teori kommer dessa 

psykiatrisjuksköterskor inte att kunna få en utvecklande relation med patienten så länge de 

inte kan acceptera vad som hänt, se från patientens perspektiv, hens rum. Då går det heller 

inte att förvänta sig att patienten öppnar upp, tillåter inträde till hens rum, värld. Så, det hela 

upplevs av författaren som ett moment 22 där psykiatrisjuksköterskor inte är medvetna nog 

och heller inte beredda att dela rum med patienten, vilket resulterar i att patienten heller inte 

delar med sig. Det visar sig i bakgrundsforskningen som ett av patienterna upplevt avstånd 

mellan dem och sjuksköterskorna. Avståndet finns inte bara i omvårdnaden, den finns också 

i samhället, representerat av psykiatrisjuksköterskornas värdering, vilket resulterar i att 

människan lider av dubbelt utanförskap. 

Den paradoxen är svår att bortse från. Det blir till en situation för patienten där lidandet 

föder ett ytterligare lidande i form av utanförskap på samhälleligt, personligt och 

omvårdnadsmässigt plan. 

6.2 Metoddiskussion  

Utgångspunkten för studien har varit att studera psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av 

vårdandet av rättspsykiatriska patienter vilka vårdas på grund av sexuella övergrepp mot 

barn. För att kunna ringa in det området valdes ett kvalitativt upplägg där utgångspunkten i 

intervjuguiden varit syftet för att säkerställa frågornas samhörighet med syfte och innehåll. 

Just kvalitativ metod är ett utmärkt val när författaren söker beskriva erfarenheter där den 

enskilda människans upplevelse finns i centrum.  

Författaren valde att göra en intervjustudie för att komma informanterna nära och för att 

utifrån det, få svar som rör sig nära informanternas egna värderingar i ämnet. Det kan också 

innebära att informanterna inte delar med sig av sitt innersta eftersom de själva känner 
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dubbelheten som till viss del visat sig i deras svar. Fokusgrupp hade kunnat vara ett 

alternativ men det uteslöts eftersom författaren tänkte att det kommer minska antalet 

deltagare. Detta beroende på det ämne studien undersöker. Många kanske inte kan eller vill 

dela med sig av de erfarenheterna i grupp.  Syftet var heller inte att föra en diskussion 

informanter mellan. Med tanke på att följdfrågorna sågs som viktiga för att följa en 

semistrukturerad form och för att ändå komma inpå djupet, har enkätstudie också det 

uteslutits. Vinsten hade varit att det måhända är lättare att dela känslig information via enkät 

än i samtal. Samtidigt kan det vara så att enkäter är ifyllda i hast och få bemödar sig att 

återsända dessa.  

Nackdelen med studier där individens erfarenhet står i centrum är att överförbarheten är 

begränsad. Det kan ses som tämligen omöjligt att med samma urvalskriterier och 

intervjuguide få samma svar och därmed resultat i en ny studie med samma syfte. Detta är 

heller inte tanken med kvalitativa studier men medvetenhet om att det sänker tillförlitlighet 

och överförbarhet finns. Det kan dock sägas att de kategorier som metoden resulterade i och 

dess resultat, stämmer väl överens med det psykiatrisjuksköterskorna beskrev i intervjuerna, 

vilket också ges exempel på i studiens analys- och resultatdel.  

Deltagarna i studien är homogent spridda så tillvida att samtliga informanter arbetar på 

rättspsykiatrisk avdelning där de har hand om den efterfrågade patientgruppen. Även om det 

är liten grupp informanter, finns där en spridning både vad gäller ålder, arbetslivserfarenhet 

inom rättspsykiatrisk vård samt kön.  

Vad gäller studiens giltighet har arbetsgången tydligt beskrivits och resultaten återspeglats 

via informanters egna citat. Huruvida citaten är relevanta för studiens resultat har i sin tur 

speglats mot texterna som helhet samt den forskning som finns gjord på området i fråga. 

Studien kan ses vara representativ för området i fråga med tanke på att informanterna själva 

är av olika kön, har olika många års erfarenhet av rättspsykiatrisk vård samt att de alla är 

specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad. Här finns alltså faktorer som täcker en 

relativt bred bild av representerad undersökningsgrupp samt vad författaren föreställer sig 

gemensam kunskapsbas då de alla studerat psykiatrisk omvårdnad på avancerad nivå.  

Det mått av förförståelse som författaren ändå bär via sina erfarenheter från psykiatrisk 

sluten- och öppenvård samt tvångsvård har både varit ett hinder och en givande del för 

framförallt intervjuerna. Tack vare förförståelsen har de semistrukturerade frågorna kunnat 

följas av någorlunda relevanta vidareutvecklande frågeställningar. Författaren har försökt att 

via att hålla sig till den av handledare godkända intervjuguiden, och vald analysmetod, hålla 

sin förförståelse borta i så stor omsträckning som möjligt. Tanken bakom det var att inte 

blanda det informanterna delar med sig av, med författarens kunskap om ämnet.    

Författaren har också fått ta del av erfarenheter som utvecklat och gett hopp om att kunna 

hitta psykiatrisjuksköterskor som vårdar utifrån den rättspsykiatriska värdegrunden utan att 

reducera patienten till patient som överskuggas av brottet. Det finns framförallt två 

psykiatrisjuksköterskor som med värme talade om sina patienter. De hade förmåga att se allt 

det mänskliga från en trasslig bakgrund till ett brott som ställer till det flera gånger om för 

patienten. Likaså fanns en förståelse för hur hårt det drabbar de patienter som försöker 

starta ett liv efter sin sjukhusvistelse. Det kan vara så att eftersom författaren själv har 
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liknande känslor för patienterna, blev också de intervjuerna mer öppna, mer varma och 

därmed mer givande.  

De psykiatrisjuksköterskor som inte arbetat så många år inom rättspsykiatrin med dessa 

patienter hade också de en mer avskiljande syn på patienten. Så länge patienten finns inom 

låsta dörrar är hen inget större problem men som de uttryckte själva, ser det annorlunda ut 

när patienten finns i närheten av deras barns fritids. Just den dubbelheten färgar också 

författaren bitvis vilket inte gärna görs synligt av hen. Det kan vara så att det också 

kännetecknar psykiatrisjuksköterskorna ovan vilket påminner författaren om de egna mer 

bristande delarna av synen på patienten vilket i sin tur kan ha påverkat intervjusituationen 

negativt.  

Sammanfattningsvis finns faktorer som talar för och som talar mot att studien har en 

överförbarhet. Ja, den har en tydlig struktur och processen går att följa också via exempel i 

syfte att tydliggöra tolkningsförfarandet för läsaren. Detta väntas bidra till en god 

trovärdighet i studien. Dels via förförståelsen men likaväl genom att konsekvent ha följt 

metodens utformning i analysförfarandet.  

I analysen har Graneheim & Lundmans (2004) metod för kvalitativ innehållsanalys använts. 

För att ge läsaren en inblick hur processen sett ut från meningsbärande enhet till kodning 

och kategorisering, har exempel på detta återgivits. Denna process har följts studien igenom. 

De kategorier och subkategorier som visat sig har så gjort i logisk slutledning. 

6.3 Etikdiskussion  

Rörande de etiska kraven på studien har Vetenskapsrådets (2011) principer noggrant följts. 

Tanken bakom detta är att på så vis skydda de informanter som självmant valt att delta i 

studien, att informera dem om samtyckesprincipen, anonymiteten, och tystnadsplikten. 

Deltagarna har i god tid innan intervjutillfället kunnat ta del av studiens syfte och 

intervjuguide samt haft möjlighet att ställa frågor till författaren via e-post. Detta erbjudande 

har kvarstått även efter intervjuerna. Likaså har de informerats om rättigheten att avbryta 

sitt deltagande utan omsvep eller förklaring när som under studiens gång.  

Ämnet är mycket laddat så tillvida att det även i bakgrundsforskningen framgår att 

sjuksköterskor har svårt att vårda dessa patienter. Det beskrivs med inlevelse hur illa 

övergreppen ter sig i förhållande till att det är barn som utsatts men också när brottsoffret är 

en vuxen. Sammantaget ger bakgrundsforskningen sken av att sjuksköterskor har svårt att se 

förbi sina känslor inför brottet och att kunna se patienten, människan bakom.  

Det är inte särskilt väl ansett att som sjuksköterska inte kunna förhålla sig till HSL 

(1982:763) – där det uttryckligen står att alla människor är lika mycket värda. För många av 

sjuksköterskorna ter sig dessa patienter inte vara värda lika mycket som t ex de minderåriga 

de förgripit sig på. Denna patient har inte bara gjort något brottsligt, den har också brutit 

mot en samhällskod och – syn där människor som gjort något dylikt behöver straffas. Ska 

känna av brottets art. Det låter inte särskilt acceptabelt när det relateras till en sjuksköterska. 
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Speciellt inte i förhållande till hållningen som bland annat via Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) styr hens arbete. Medvetenhet om hur delarna i form av HSL (1982:763) , 

kompetensbeskrivningarna, rättspsykiatrisk värdegrund, kollegors tankar och samhällets 

fingervisning verkar inte vara sammansatta till en helhet hos psykiatrisjuksköterskorna. 

Detta leder till att de inte förstår att deras välvilja blir till en vård som sträcker sig till att göra 

saker för istället för att finnas till hands för eller stanna kvar hos. 

Något som författaren upplevt som svårt var att kunna hitta en balans mellan, är att få fram 

erfarenheterna och tankarna som finns bakomliggande och att inte pressa för hårt för att nå 

dithän. Då en av psykiatrisjuksköterskorna inte riktigt kunde sätta ord på varför det var 

skillnad mellan att för egen del känna att patienten är som hen uttryckte det, avskyvärd 

liksom brottet och att kunna vårda med värme och medkänsla, återkom denna fråga flera 

gånger under intervjun. Meningen var att hjälpa hen sätta ord på sina tankar men, de svar 

som gavs var tämligen allmängiltiga och refererade endast till den rättspsykiatriska 

värdegrunden utan närmare beskrivning. Detta upplevdes som mycket frustrerande för 

författaren, kanske för att förväntningarna på psykiatrisjuksköterskan från författarens håll 

var högt ställda.  

Kontentan är att även författaren blivit varse sin dubbelhet inför en inom vården mycket 

utsatt patientgrupp. I tron att hen själv skulle ha i huvudsak mänsklig syn på patienten har 

lärdomen blivit att verkligheten är mer komplicerad än så. Även författaren har genom 

intervjuerna och i efterarbetet av dessa, kunnat se patienten mer mångdimensionerat.  

Det är sannerligen en konst att vårda människan bakom brottet men det är också en 

fantastisk vinst i att kunna vara med i den processen.  

6.4 Slutsatser och kliniska implikationer 

I resultatet framgår att den rättspsykiatriske patienten är lättare att bemöta med omtanke 

och medkänsla när det går att tydligt se hur det psykiatriska sjukdomstillståndet påverkat 

handlingar i negativ riktning.  Även om principen för alla människors rätt till en värdig och 

likvärdig vård finns klart uttryckt både i HSL och inom rättspsykiatrisk omvårdnads 

riktlinjer, ser verkligheten annorlunda ut och det i sin tur påverkar inte bara 

specialistsjuksköterskorna men också patienten. Synen på om och hur en patient kan hjälpas 

till att se sammanhang och uppleva lindring i sitt psykiatriska lidande lär ha betydelse för 

vårdtidens längd.  

I mötet med denna patient bär psykiatrisjuksköterskor känslor av rädsla, osäkerhet och olust 

i förhållande till det brott som ligger bakom vårdtiden. Ett sätt att ändå kunna hantera de 

känslorna är att skapa en god vårdrelation med patienten. Enligt psykiatrisjuksköterskorna 

försöker de så göra bland annat genom att trots upplevd distans ändå bära hoppet och via det 

nå patienten, nå en djupare förståelse för människan bakom sjukdomen och brottet.  
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Det finns en värme, en omtanke om människan i studiens kontext. Den professionalitet som 

visar sig i studien är baserad på att fysiskt assistera patienten utifrån gällande lagar och 

riktlinjer men skapar också ett avstånd till den människa patienten är. Den rättspsykiatriska 

omvårdnaden behöver gå från den fostrande, moralliska tonen till en som bättre bygger 

relationen med patienten i syfte att hjälpa. För att specialistsjuksköterskor och annan 

personal inom den rättspsykiatriska vården ska kunna flytta fokus från plikt till omsorg, från 

fostrande till vårdande, så är det rimligt att anta att omvårdnadshandledningen inte kan 

begränsas till att vara uppgiftsorienterad. Därför lyfts behovet av att reflektera inte bara över 

omvårdnaden utan också över handledningens utformning och innehåll som en klinisk 

implikation av studien. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning  

Större delen av bakgrundsforskningen berör endast rättspsykiatriska patienter och till viss 

del sexualbrottslingar. Det skulle behövas mer forskning där fokus ligger på hur bemötandet 

och hållningen ser ut när offret är minderårigt. Om det som forskningen i bakgrundsavsnittet 

visar, finns en hållning som speglas av både medkänsla och avståndstagande när det kommer 

till den rättspsykiatriske patienten, blir det intressant att se hur det ter sig när offret är 

minderårigt. Det vore också intressant att studera hur olika fokus i handledningen skulle 

kunna påverka omvårdnaden av patienter med denna problematik.  Kanske skulle detta 

kunna hjälpa psykiatrisjuksköterskor att se sina värderingar tydligare och se hur det faktiskt 

påverkar vårdandet negativt i sammanhanget även om avsikten är god.  
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BILAGA A   

 

Hej, 

Mitt namn är Gia Tsaousis, specialistsjuksköterskestuderande på Mälardalens 

Högskola i Eskilstuna. Jag har valt att specialisera mig inom psykiatri och har nu 

kommit till slutet av utbildningen. Tanken är att genomföra en fördjupningsstudie på 

avancerad nivå där inriktningen är specialistsjuksköterskans upplevelser av 

medkänsla i mötet med en speciell patientgrupp. Denna grupp utgörs av människor 

vilka befinner sig under rättspsykiatrisk vård på grund av att ha utfört sexuella 

handlingar mot barn. 

Arbetet kommer att innebära att jag lånar de specialistsjuksköterskor som vill delta, 

under cirka en timme vardera, för att ställa frågor i intervjuer. Bara deltagarna själva 

vet vilka som deltagit och uppgifterna jag får ta del av är strängt konfidentiella. 

Metoden är en traditionell intervju med bandspelare, där deltagarna är anonyma.  

Den informationen jag får ta del av kommer att sammanställas och ingå i min studie, 

vilken ni naturligtvis gärna får ta del av. Intervjuerna samt allt transkriberat material 

kommer att förstöras inom ett halvår efter att studien är godkänd.  

Medsänder Pm:et som ligger till grund för studien. 

Vänligen,  

Gia Tsaousis  

Studerande till specialistsjuksköterska i psykiatri, Mälardalens Högskola  

 

OSA 

E-post: gts03001@student.mdh.se 

Tel:073-390 09 86 

Jag har läst och förstått innehållet och godkänner att studien får genomföras på 

aktuell klinik. 

 

 

Underskrift     Namnförtydligande 



   

 

BILAGA B  

Hej, 

Jag heter Gia Tsaousis och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård 

vid Mälardalens högskola, Eskilstuna/Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i 

form av en magisteruppsats. Syftet med min studie är ”Att belysa specialistsjuksköterskans 

levda erfarenheter av medkänsla i vården av patienter vilka står under rättspsykiatrisk 

vård för sexualbrott mot barn”. 

Min 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 helt anonymt medverkar i en intervju 

som beräknas ta cirka en timme. Denna bandas och kommer att transkriberas för att senare 

kunna kategoriseras och jämföras med motsvarande materiel från flera liknande intervjuer.  

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 enskilda personer eller enheter.   

Själva intervjun bokar vi in när du hört av dig till mig eller min handledare.  

OSA snarast 

Vänligen,  

Gia Tsaousis, 

leg. Sjuksköterska Mälarsjukhuset avd. 22. 

Tel: 073- 390 09 86 

Epost: gts03001@student.mdh.se 

 

Handledare: 

Kenneth Rydenlund, 

Vårdutvecklare, FoU-samordnare, fil.dr. (PhD) 

Rättspsykiatriska regionskliniken, Vadstena. 

Tel: 010- 10 48 346 alt 010- 483 44 

E-post: Kenneth.Rydenlund@lio.se 
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BILAGA C 

Samtycke att delta i en studie rörande specialistsjuksköterskans bemötande i 

förhållande till vårdandet av människor vilka står under rättspsykiatrisk vård 

på grund av sexualbrott mot barn.  

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 ovan nämnda studie och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar 

behandlas på det sätt som beskrivits under ”Information deltagande i studie”.   



 

 

BILAGA D 

1) Välkommen 
Presentation av mig och studiens syfte.  

 

2) Namn och befattning på informanten. Hur länge har du arbetat som 
specialistsjuksköterska? Här? 

 

3) Varför väljer du att jobba inom rättspsykiatrin? … Med denna patientgrupp? 

 

4) Tycker du att synen på patientkategorien förändrats under denna tid? Ge exempel på 
hur. 
 

5) Är det så att utbildningen spelar någon roll? Vilken/a? 
 

6) Beskriv för mig hur ett första möte kan se ut? 
 

- Tankar och reflektioner du gör 
- Känslor som finns hos dig 
- De känslor du tycker dig se hos din patient 

 

7) Beskriv din människosyn  

8) Hur tycker du din syn på människan stämmer överens med den syn som finns här på 
avdelningen? Beskriv. 
 

- Skiljer den sig åt beroende vilken yrkeskategori det rör sig om? På vilka sätt i 
sådant fall? 

 

9) Förekommer kränkningar mot denna patientgrupp här på avdelningen?  
- Varför tror du det är så? 
- Hur ser du själv på det? 

Det inspelade materialet du gett mig är anonymt och kommer att förstöras inom ett halvår 

efter godkänd studie (be vederbörande skriva under dokumentet om så inte redan är gjort).  
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