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 Sammanfattning 

 

Bakgrund: Vårdrelationen beskrivs som grunden till främjande hälsoprocesser. 

Relationen är ömsesidig men vårdaren har ansvaret och tar del av patientens berättelse för 

att vårda tillsammans med snarare än åt patienten.  

Det dubbla uppdraget samhällsskydd och vård komplicerar vårdrelationen i rättspsykiatrisk 

vård. Att vårda en patient som begått brott är inte lika självklart som att vårda en skuldfri. 

Viktigt inom rättspsykiatri är vardagligt umgänge där vårdaren hittar balansen mellan 

personligt och privat. Negativa känslor som rädsla kan göra vårdare inskränkta och 

kompromisslösa.  

En oväntad åtgärd utanför ramarna visas vara betydelsefull för återhämtning. 

Rättspsykiatriska patienter beskriver längtan efter trygga, vårdande relationer men kan 

mötas av maktutövande, nonchalans, hot och våld som ger en känsla av förvaring och icke-

vård. 

 

Syfte: Att beskriva vårdares tankar om att berätta om sig själva och det privata för patienter 

i rättspsykiatrisk vård 

 

Metod: Kvalitativ design med fokusgruppsintervjuer för datainsamling. Två 

fokusgruppsintervjuer med vårdare inom rättspsykiatrisk vård genomfördes. Materialet 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Resultatet genererade fyra huvudkategorier och tio subkategorier. Påverkande 

omständigheter: patientens behov och brottets karaktär, tidsaspekter och informationsflöde.  

Medvetenhet i vårdarrollen: beakta vem som hör och hantera konsekvenser, förmåga till 

gränsdragning och kommunikation. 

Nyckel till relation: att ge för att få, ärlighet, mänsklig kontakt och förtroende.  

Indifferens och lidande: lögner och distansering, negativa konsekvenser, varken behov eller 

mening. 

 

Diskussion: Resultatet diskuteras mot den teoretiska referensramen: Vårdandets symfoni 

som avhandlar vårdrelationen. Här återfinns många tankar som framkommer i denna studie.  

 

Nyckelord: personligt, privat, rättspsykiatrisk vård, vårdrelation  
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Abstract 

 

Background: The care relationship is described as the cornerstone of nursing processes. 

This relationship is mutual but the caregiver carries the responsibility and shares the patient's 

story in order to nurse together with rather than only nursing the patient. The dual mission, 

civil protection and nursing, complicates the relationship in forensic care. Nursing a patient 

who committed a crime is not as intuitive as relieving the suffering of an innocent patient. 

Important in forensic psychiatry is everyday socializing where the caregiver finds a balance 

between personal and private. Negative emotions such as fear can make carers narrow-minded 

and uncompromising while an unexpected action beyond the daily work routines can prove to 

be important for patient recovery. 

The forensic psychiatric patients express a desire for safe, caring relationships but can be met 

by an exercise of power, negligence, intimidation and violence that create a feeling of 

containment and non-care. 

Aim: To describe nurses' thoughts concerning their privacy and what to reveal about 

themselves to patients in forensic psychiatric care.  

Method: Qualitative design with focus group interviews for data collection. Two focus 

group interviews with caregivers in forensic psychiatry were conducted. The material was 

analyzed using qualitative content analysis.  

Results: The results generated four main categories and ten subcategories.  

Influencing factors: the patient's needs and the nature of the crime, timing and information 

flow. Awareness of caring role: consider who hears and deals with the consequences, ability 

to set boundaries and communication. 

Key to relationship: giving in order to receive, honesty, human contact and trust. 

Indifference and suffering: lies and distance, negative consequences, neither need nor 

meaning.  

Discussions: The results are discussed within the theoretical framework of ‘The 

Symphony of Care’, which discusses the phenomenon of the care relationship. Many 

caregivers’ reflections that emerge in the results can be identified within this context.  

Keywords: care relation, forensic care, personal, private. 
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1. Inledning 

Under min tid inom rättspsykiatrisk vård har jag återkommande stött på frågan och 

diskussionen om vad vårdaren ska berätta om sig själv för patienterna. Diskussionen kantas 

inte sällan av fördömande av personal som antingen rigid eller gränslös. Ny personal har 

frågat mig: Vad ska jag svara när patienterna frågar mig något privat? Kan jag berätta att jag 

spelar fotboll på fritiden? Vad svarar jag när de frågar var jag bor eller var jag växt upp? Jag 

har inte funnit något enkelt svar på frågorna. Min erfarenhet är att de flesta som arbetar 

inom rättspsykiatri ställs inför den frågan och bildar sig en egen uppfattning om vad som är 

rätt och fel. Vårdtider inom rättspsykiatri kan vara flera år och kan innebära lika långa 

relationer mellan vårdare och personal. Hur väl lär vi känna varandra under så lång tid och 

hur nära låter vårdpersonal patienten komma? Det jag ofta hör är uppfattningar om hur man 

bör vara och mer sällan djupare reflektion om varför och vad det har för betydelse för 

vården och vårdrelationen. Att skapa en vårdrelation mellan vårdare och patient inom 

rättspsykiatrisk vård är ofta en komplex uppgift som omfattar både vård och samhällsskydd. 

Den kriminella bakgrunden eller brottet kan göra personal tveksam till relationsskapande. 

Vissa brott är lindriga, andra fasansfulla. Patienter kan ha problematik med aggressivitet, låg 

impulskontroll och antisociala drag. Detta utmanar vårdpersonalen i vårdrelationen och 

vårdandet.                      

   Min förförståelse är att det finns en tradition och en kultur inom psykiatri där distans till 

patienten ses som professionell hållning. Det finns viss tabu kring att bjuda på sig själv och 

komma för nära patienten. Begrepp som privat och personligt nämns i psykiatrisk vård. Att 

vara personlig betraktas som professionell hållning medan privat är någonting mer 

tabubelagt och oprofessionellt. Denna syn tycks generell. I tidningar och skrifter stöter jag 

dagligen på politiker, lärare, journalister och andra professioner som uttrycker vikten av att 

vara personlig men inte privat. Men vad innebär de här begreppen i praktiken? Om min 

förförståelse stämmer är det då förenligt med omvårdnad att vara professionellt distanserad 

och till vilken grad. Att ta del av vårdares tankar kan berika bilden. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Vårdrelationens betydelse för omvårdnad 

Peplau (1991) beskriver vårdrelationen som en mellanmänsklig interaktion mellan 

sjuksköterska och patient vilken är en förutsättning för att återfå och bevara hälsa eller 

förebygga ohälsa. Det är nödvändigt att skapa en ömsesidig relation där parterna lär känna 

varandra så väl att patientens problem identifieras för att därefter kunna hanteras tillsammans 

med patienten och inte åt patienten. Vägen till hälsa är en mänsklig process där 

sjuksköterskan i en ömsesidig och personlig relation med patienten är en, lärande och 

terapeutisk, mognande kraft. Dahlberg och Segesten (2010) delar uppfattningen att en 

fungerande mellanmänsklig kontakt är nödvändig för vårdande i mening att lindra lidande och 

stärka patientens hälsoprocess för att möjliggöra genomförandet av små och stora livsprojekt. 

Vårdrelationen är professionell och tillfällig med patienten i fokus och vårdaren räknar inte 

per automatik med att få någonting tillbaka. En professionell vårdande relation kräver en 

tydlig kunskapsgrund som vårdaren är medveten och reflekterande kring. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att detta skiljer sig från vänskapsrelationer som kan te sig liknande 

men är mer ömsesidiga och bygger på ett mer oreflekterat naturligt förhållningssätt och 

personlig förståelse. Gränsen mellan dessa olika typer av relationer är subtil och svårigheter i 

att identifiera den kan förklara rådvillhet och kritik av vårdrelationen. Varje vårdare behöver 

hitta gränsen för att inte gå miste om vårdrelationens värde. Barker och Buchanan-Barker 

(2005) beskriver denna balansgång utifrån Barkers omvårdnads teori, tidvattenmodellen, i 

metaforen till en livräddare som ska rädda den drunknande till livet utan att själv drunkna i 

vågorna. För att rädda måste livräddaren våga simma tillsammans med den drunknande. Den 

vårdande relationen som Barker kallar den terapeutiska relationen beskrivs som en gemensam 

dansakt där hjälparen vårdar tillsammans med patienten snarare än för eller åt patienten. Det 

är viktigt att komma ihåg att ingen fullt ut kan förstå en annan människas upplevelser. Nära 

förståelse kan man komma genom att lyssna till en persons berättelse om sina upplevelser och 

visa empati inför denna.  För att som vårdare få ta del av denna berättelse krävs en terapeutisk 

relation (Barker & Buchanan- Buchanan, 2005). Berg (2005, s.43) tolkar vårdrelationen som 

att balansera mellan värdighet och sårbarhet genom omsorgsfullt och ömsesidigt närmande 

som kan innebära både frustration och drivkraft. Frustrationen kan bero på olika hinder för 

vårdrelationen som bristande kontinuitet och hektisk vårdmiljö. Drivkraften behövs för att 
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övervinna hinder och genom kompetens se det väsentliga och vara målmedveten och 

medkännande. Drivkraften ses som ömsesidig och patientens kompetens beskrivs också i 

förhållande till den egna sjukdomen och de egna behoven.  

   Gemensamt för dessa omvårdnadsteoretiker är att vårdrelationen utgör en oumbärlig del av 

omvårdnad. Den krävs för att vårdaren ska få tillgång till patientens värld och genom en 

komplex balansgång stötta patienten att själv finna vägen mot hälsa. En nära kontakt kräver 

också att vårdaren har kunskap om vårdrelationen och vad som skiljer den från andra 

relationer. Skillnaden är hårfin men viktig att beakta för att både främja patientens hälsa 

samtidigt som vårdaren kan bevara sin hälsa. 

 

2.2 Vårdrelation och omvårdnad ur ett rättspsykiatriskt perspektiv 

Den rättspsykiatriska vården har både ansvar för samhällsskydd och för att vårda patienter så 

att de kan anpassas till ett liv där de inte begår nya allvarliga brott skriver Sjögren (2008). 

Sjögren ställer frågan vad detta vårdande innebär utifrån ett rättspsykiatriskt perspektiv 

kopplat till vårdvetenskapens konsensusbegrepp människa, vårdande, hälsa och miljö. Att 

använda vårdvetenskapen som grund innebär att kunna motivera och vara medvetna om det vi 

gör i vården och se en djupare mening. Detta utgör skillnaden mellan att vara professionell 

och att endast arbeta omedvetet utifrån vana och tradition. Hur vårdare ser på 

konsensusbegreppet människa blir speciellt betydelsefullt inom rättspsykiatrisk vård, det 

fordrar övertygelsen att människor kan utvecklas och växa oavsett historia och bakgrund. 

Teorin kan aldrig ge precisa svar men väcker förhoppningsvis den ovärderliga frågan hos 

rättspsykiatrisk personal: Vill jag vårda dessa människor? Vårdandet inom rättspsykiatrisk 

vård skiljer Sjögren (2008) liksom Dahlberg & Segesten (2010) från naturligt vårdande och 

vänskapsrelationer. Sjögren förtydligar än mer att vårdaren inte kan förvänta sig någonting 

tillbaka från relationen utan måste bemöda sig att ta ansvar för patientens lidande. Motivet för 

vårdaren blir etiken i att med öppet sinne se patientens värdighet som människa och helhet 

och att lindra lidande genom att upptäcka och arbeta med patientens resurser. Det är mer 

okomplicerat och självklart att lindra lidande hos patienter som står utan skuld. Ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv blir det oumbärligt att även tala om lidandet för att kunna vårda 

rättspsykiatriska patienter även om det kan väcka motstånd då patienterna begått brott. Syftet 

är inte att försvara patientens brott utan för patienten att försonas med sin gärning då bitterhet 

och smärta kan utgöra en grogrund för att begå nya brott. Att öppet och förutsättningslöst 
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möta patienten och dennes föreställning av världen blir en stor etisk utmaning (Sjögren, 

2008). Denna utmaning blev tydlig då Sjögren (2004) beskrev vårdandet av patienter som 

sexuellt förgripit sig på barn som en vilsenhet som utmanar vårdares mod, tillit och trygghet. 

Känslor av rädsla, vrede och vankelmod väcks som utmanar vårdandets själva existens och 

vårdarnas yrkesidentitet. Situationen kan leda till att vårdaren känner sig övergiven och 

kränkt. Vårdare som drabbas av dessa känslor kan bli kompromisslösa, trångsynta och 

inskränkta. Den inre viljan att vårda kan dock ge en möjlighet att bli konstruktiv och inte 

enbart rädd, arg eller hjälplös. För att hantera detta krävs öppenhet och kampvilja. När vårdare 

vågar konfrontera det som känns hotfullt och hålla sinnet öppet för att hitta en utväg krymper 

det som känts skrämmande. För detta krävs dock en mogen och utvecklad människa som leds 

av intellekt och logik men också låter hjärtat styra. 

    Gildberg, Bradley, Fristed och Hounsgaard (2012) undersökte vilka interaktioner personal 

inom rättspsykiatrisk vård hade med patienter och hur de gav dessa interaktioner mening. 

Detta studerades genom observationer, informella och strukturerade intervjuer med 32 vårdare 

i rättspsykiatri i Danmark. Vårdarna beskrev informella aktiviteter samt vardagligt småprat 

som grundläggande för att skapa tillit hos patienter, som då i en stärkt förtroendefull relation 

tenderar att släppa in vårdaren och mer öppet berätta om sig själva. Informella aktiviteter 

kunde vara sport och spel. Småpratet handlade om vardagliga, enkla ämnen som TV-program 

och vädret. I båda interaktionerna tog vårdare upp vikten av humor för att visa en mer 

mänsklig och lättsam sida för patienterna. Humor kunde vara till hjälp också vid en annan typ 

av interaktion som vårdarna kallade beteendekorrigering, där man får en roll inte bara som 

vårdare utan som genomdrivare av regler och för att sätta stopp för farliga beteenden. Vårdare 

poängterade dock att det finns en negativ sida då humor kan missuppfattas och leda till 

konflikter. Att interagera genom att hjälpa patienter med praktiska företeelser som 

toalettbestyr eller andra handlingar på ett förutsägbart sätt, där man gör patienten delaktig, är 

inte endast social träning utan bidrar också till en förtroendefull relation. Vårdare såg också 

interaktionen som en chans att vara en förebild som visar på normalt beteende. Respekt, 

ärlighet eller tillgänglighet och att inte vara dömande är personlighetsdrag som vårdare 

behöver för att skapa en informell interaktion med rättspsykiatriska patienter (Gildberg et al., 

2012). Värdet av aktiviteter och att vårdare gör saker tillsammans med patienter inom 

rättspsykiatrisk vård för att stärka relationer beskrevs även i en kvalitativ intervjustudie av 

Kumpula och Ekstrand (2013) genomförd med informanter i svensk rättspsykiatrisk vård. 
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Aktiviteterna ger ett möte där gemensamma intressen kan delas på ett mer personligt plan. 

Gränserna mellan att vara personal och patient blir mindre tydlig.  

   Sjögren (2008)  ser det vårdande samtalet som en tillgång för att locka fram patienternas 

berättelse och förmedla sitt lidande för att på så sätt kunna försonas och få förståelse för sin 

situation, tillgång till den egna djupa kunskapen och möjlighet att fatta egna välgrundade 

beslut. Detta kräver att vårdaren öppet, lyhört och tålmodigt lyssnar på patienten. För att detta 

ska förverkligas och inte riskera att bli icke-vårdande krävs enligt Sjögren en gemensam 

värdegrund som fördjupar vårdarnas syn på och förståelse för vårdaktiviteterna.  

 

"Att se människan bakom brottet och ha modet att finnas kvar i alla situationer. Detta 

utgår från mellanmänsklig kärlek, äkthet och ur godhetsprincipen. Att som vårdare se 

sig själv som ett verktyg i uppbyggandet av vårdrelationen, där tid, tillit och trygghet 

utgör basen, så att patienten ges möjlighet till försoning."   

 

Så lyder den värdegrund som finns gemensamt för rättspsykiatrisk omvårdnad i Sverige sedan 

2003 (Sjögren, 2008, s. 65).  

 

   Rask och Levander (2001) visar som största fynd i en studie att det huvudsakliga 

instrumentet för sjuksköterskor i rättspsykiatrisk vård är verbal interaktion. Denna 

kvantitativa studie baserades på frågeformulär som vårdare från fem olika enheter i svensk 

rättspsykiatrisk vård besvarat. Rask och Levander (2001) diskuterar huruvida denna 

interaktion, som vanligtvis handlar om att förklara konsekvenser och att konfrontera eller 

uppmuntra patienter att tala om sitt brott, kanske innebär psykisk påfrestning och ökad 

känslosamhet hos patienterna och att sjuksköterskor behöver mer kunskap kring detta.  

   Rask och Bunt (2010) menar att en stor del av vårdares arbetsuppgifter i rättspsykiatrisk 

vård är att stå för den närmaste relationen som patienten har och som patienten känner att de 

kan vända sig till i förtroende. Detta innebär att vårdare behöver tänka på att finna en balans 

mellan att vara personlig och ändå inte privat och hur mycket man som människa lämnar ut av 

sig själv. Strand, Holmberg och Söderberg (2009) beskriver på liknande sätt att det 

professionella och det personliga ska ligga till grund för vårdrelationen i rättspsykiatrisk vård 

men inte det privata för då riskerar vårdaren att bli för utlämnande i sitt arbete. Den privata 

sfären som ser olika ut hos alla måste därför skyddas. Fokus i vården är att skapa en 

vårdgemenskap och en meningsfull tillvaro för patienten där vårdrelationen är vårdarens 
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viktigaste uppgift. Det personliga menar de ligger till grund för förtroende som är nödvändigt 

för att skapa stabila vårdrelationer (Strand, Holmberg & Söderberg, 2009, s.124). 

   Dessa studier visar likheter i betydelsen att skapa vårdrelation med patienter i 

rättspsykiatrisk vård genom exempelvis vardagligt umgänge, aktiviteter och samtal. 

Vårdrelationen utgör liksom för all omvårdnad en oumbärlig del. Att omvårdnad utgör samma 

grund för all vård inklusive rättspsykiatrisk vård beskrivs tydligt men även att det kan 

innebära en större utmaning inom rättspsykiatri. Vårdare ställs inför uppgiften att hitta balans 

i vårdrelationen och ett konstruktivt sätt att se på patientens skuld och hälsa, vilket kräver 

självinsikt och reflektion. 

 

2.3 Betydelsefulla mötet och återhämtning 

Vårdrelationen kan vara från några minuter till flera år skriver Dahlberg och Segesten (2010). 

Oavsett längden behöver ett möte ske där vårdaren ser vad patienten uttrycker och upplever 

för att förstå vad som stödjer patientens hälsoprocesser. Väsentligt för vårdaren är att vara 

inbjudande, berörande och samtidigt öppen och följsam inför patientens individuella livsvärld. 

Ett möte innebär att två personer kommer nära. I mötet är det vårdaren som ansvarar och 

inbjuder till kontakt men avgörande är också patientens gensvar. Det måste uppstå en 

ömsesidig tillit och patienten bestämmer graden och arten av närhet i mötet (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

   Från patientberättelser beskriver Topor och Borg (2008) att personer som visar intresse och 

engagemang genom att bjuda på sig själva och tänja på gränserna ses som respektfulla 

hjälpare. De beskriver även återhämtningsprocessen som svår att ringa in som ett tydligt 

begrepp då den innebär helt olika saker för olika individer och mellan patienter och 

vårdpersonal. Berättelser från patienter visar dock tydligt att det är en mänsklig process där ett 

specifikt ögonblick eller en till synes liten händelse kan ha avgörande betydelse och bli en 

vändpunkt. En komplex utvecklingsprocess handlar om mer än professionella insatser, 

frånvaro av inläggning, objektiva bedömningar från psykiatrin om förbättrat mående eller 

total frånvaro från exempelvis psykotiska symtom. Att hjälpare intresserar sig endast för 

sjukdomen istället för den människa som har det svårt blir därav problematiskt.  

   Topor och Borg (2008) beskriver återhämtning som återtagande av kontroll över sitt liv. Det 

kräver ett aktivt deltagande från individen som i samspel med omgivningen och med hjälp 

från professionella kan göra vägval och inte ge upp eller tappa hoppet trots en krokig och 
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svårframkomlig väg. För stöd och förståelse krävs nära kontakt med individen. Att främja 

återhämtning kan verka enkelt då patienter beskriver att det som hjälpt dem är att bli sedda, 

hörda eller att någon upplevts som en vän. Vad det innebär att professionella i praktiken gör 

som får betydelse är mer svårfångat men tycks handla om att på eget initiativ göra det lilla 

extra även om det avviker från rutinerna. Paradoxalt nog krävs av personal att för ett 

ögonblick frångå det tydligt professionella och frivilligt av egen vilja och kärlek göra något 

oväntat för individen kanske mot systemet och inte för att det ingår i arbetsuppgifter och 

genererar lön. Kärnan tycks vara att patienten känner sig utvald. Patienten eftersträvar att 

ibland få känna ett engagemang från vårdaren som visar på en mer mänsklig relation där 

ömsesidighet, jämlikhet, spontanitet och personkemi, det vill säga att två personer tycker om 

varandra eller uppskattar varandra, spelar stor roll. Konkret kan detta innebära enkla 

vardagliga saker, att ta sig mer tid för patienten än brukligt, sätta sig ner och prata utan att 

vara tvungen eller delegera arbetsuppgifter till andra för att hinna hjälpa en individ eller delge 

egna livserfarenheter, intressen och tillkortakommanden. Mer direkta brott mot regler 

beskrivs ibland som avgörande för patienten, att låta bli att journalföra ett samtal eller ha 

kontakt utanför arbetet via telefon eller möten. Denna paradox kan skapa problem på 

arbetsplatser och utmana det som anses korrekt och professionellt som grundas på rättvisa, 

distans, neutralitet och objektivitet. Ibland kan patienter uppleva att formaliteter och regelverk 

är värda mer än den lidande människan (Topor & Borg, 2008).  

   I en kvalitativ undersökande studie med fokusgruppsintervjuer av Happel, (2008) i två 

delar, har australiensiska patienter i psykiatrisk vård fått diskutera vad som är främjande för 

återhämtning respektive det som hindrar återhämtning. Det viktigaste för återhämtning när det 

gällde vårdpersonalens bemötande var att bli lyssnad på, betrodd och tagen på allvar. När 

patienterna blev sedda som en sjukdom eller diagnos snararare än som en person eller då 

attityden hos vårdpersonal var att hantera symtom snarare än individer så utgjorde det hinder 

för återhämtning. 

   I en bok av Ronsten (2007) med samlade citat från patienter om vad som ger betydelsefulla 

möten framkommer också exempel på det gränstänjande.  ”Jag märkte att jag alltid blev lugn 

när vi satt och pratade. Ewa är alltid glad och engagerad, hon delar med sig av sitt eget liv och 

det känns som vi är gamla vänner.”(Ronsten, 2007, s. 32).  
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”För första gången fick jag prata med någon som jag kände lyssnade. Jag fick 

förtroende för honom på en gång. Mats hjälpte mig att få rätt diagnos och han kunde 

trösta mig när jag var ledsen. Han gav mig alla sina telefonnummer, både hem och till 

sommarstugan och sa till mig att jag fick ringa när jag ville”… I dag träffar jag andra 

läkare och alla är väl bra på sitt sätt, men Mats är den som fick mig på fötter igen.” 

(Ronsten, 2007, s. 19). 

 

   Schafer och Peternelj-Taylor (2003) studerade den terapeutiska relationen och bevarande av 

gränser utifrån kvalitativa intervjuer med patienter som deltog i ett program för manliga 

brottslingar med våldsproblematik i Kanada. Den terapeutiska relationen beskrevs som en 

dynamisk process där makt, mönster för interaktion och självmedvetenhet sågs som viktigt för 

att sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård ska lyckas etablera relation men samtidigt 

upprätthålla gränser. Vårdaren kan inta olika roller som vaktande eller skyddande, 

observerande eller moralisk förebild och behöver vara medvetna om detta. Patienterna 

bekräftar att relationen är nödvändig för att bli hjälpta men de vill ha tydlighet om vilka 

gränser som finns för relationen. De kunde känna osäkerhet om var gränserna går i relationer 

med kvinnliga sjuksköterskor som ibland hade inslag av förförelse och kunde medföra 

skadliga följder både för patienten och för vårdaren. 

   Flera studier har tagit upp gränsdragning i den terapeutiska relationen och när dessa gränser 

kränks genom sexuella överträdelser mellan vårdare och patient (Evans, 1997), (Folman 

,1991) och (Gallop, 1993). Denna typ av gränsöverskridanden kan ses som exempel på att 

gränser på olika sätt kan överskridas i vårdrelationen och riskera att leda till andra typer av 

relationer.  Det visar att graden av närhet som är viktig för relationen och som ska bestämmas 

av patienten, vilket beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010), riskerar att överskridas.  

   Det som tas upp av Topor och Borg (2008) där gränsöverskridning ibland kan vara 

avgörande för återhämtning kan å andra sidan leda till att bli någonting annat än vårdande.      

   Gemensamt för flera studier är att patienter upplever det betydelsefullt att vårdaren 

anstränger sig för att se den unika personen, är kreativ och ibland gör extra insatser även 

utanför institutionens regler och rutiner. Samtidigt visar andra studier att vårdrelationen kan 

riskera att leda till andra typer av relationer, som inte är vårdande, om gränser inte vidhålls. 

  

2.4 Icke-vård 

Hörbergs (2008, s. 60-70) avhandling visar rättspsykiatriska patienters upplevelse av icke-

vård. Berättelser beskriver att hoppet om att bli vårdad snabbt byts ut mot känslan av 
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förvaring och straff på obestämd tid. Det saknas individuell vård och delaktigheten är 

obetydlig. Målet upplevs vara att trycka ner självförtroende istället för att främja och stötta. 

Vardagen kantas av ovisshet om vad som behöver göras för att lagen om rättspsykiatrisk 

tvångsvård (LRV) domen ska avskrivas och ovisshet kring vilka regler och rutiner som gäller. 

Patienterna beskrev rädsla och osäkerhet för maktutövning som hot, våld och straff från 

vårdarnas sida. De vågar inte berätta om hur de mår eller vara sig själva för att de kan ge 

negativa konsekvenser. Att bli förringad, nonchalerad, bestraffad av personal på olika sätt 

beskrevs med rädsla och obehag och kan ge känslor av lågt människovärde. Patienter beskrev 

också hur de längtar efter vårdande relationer med trygghet och stabilitet. De söker möten, 

samtal och vårdande gemenskap där de kan bli sedda och kan lita på vårdaren och lyssna på 

vårdarens budskap. I stället bestämmer vårdaren över patienters behov.  

   Cutcliffe och Happel (2009) från University of Texas utforskade det de kallar störda 

relationer inom psykiatrisk vård som kantas av maktutövning från vårdare. Artikeln bygger på 

litteraturöversikt och egna erfarenheter. De beskrev tydlig och konkret maktutövning som 

påtvingad medicinering och fråntagande av personlig frihet. Också en mer osynlig 

maktutövning kommenterades där vårdare bestämmer över vad som ska diskuteras och tas 

upp i ett samtal med patienten, vilka frågor patienten får ställa eller att frågor helt ignoreras, 

att vårdpersonal själva avgör vad patienten vill och vilka behov den har, att vårdpersonal 

använder ett fackspråk och terminologi som inte patienterna förstår. 

   Kumpula och Ekstrand (2013) får i kvalitativa intervjuer med sex manliga vårdare i svensk 

rättspsykiatrisk vård fram perspektiv på att den vård som getts till rättspsykiatriska patienter 

varken var vårdande eller ledde till hälsa. Detta förklarades med bristande resurser och långa 

vårdtider som leder till lidande för patienterna snarare än utveckling.  Även Martin och Street 

(2003) fick i en studie fram sidor av icke-vård från intervjuer och granskning av 

sjuksköterskors dokumentation på två rättspsykiatriska akutvårdsavdelningar i Australien. 

Sjuksköterskorna i intervjuerna rapporterade vikten av en vårdande relation och var nöjda 

med sitt arbete med patienterna som de beskrev som terapeutiskt och holistiskt. Ändå 

misslyckas de helt med att stödja sina påståenden genom att påvisa någon form av sådan 

process i praktiken. Granskningen visade att de sällan efter inskrivningen talar med patienten 

om brottet eller bemöter brottet överhuvudtaget för att kunna fungera som rådgivare, lärare 

eller sätta upp långsiktiga mål. Dokumentationen visade på ytterst lite interaktion mellan 

sjuksköterskor och patienter. De fungerade mer som passiva observatörer som beskrev 
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patientens beteende snarare än att tillgodose deras behov. Beteendet sammanfattades efter ett 

skift och patienterna sågs som problematiska eller inte problematiska för sjuksköterskan.  

     Att rättspsykiatriska institutioner tenderar att ägna sig åt icke-vård är gemensamt för dessa 

studier. Personal misslyckas i sin uppgift att vårda och bidrar istället till lidande hos patienter 

genom att ägna sig åt enbart distanserad observation eller till och med maktutövning och 

bestraffning. 

 

3. Problemformulering 

Vårdrelationen beskrivs utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv som personlig och ömsesidig. 

Patienten och vårdaren behöver lära känna varandra och relationen är nödvändig för att få ta 

del av patientens behov och historia. Tydligt blir också att det lilla extra och oväntade som 

personal bjuder på i mötet med patienten är det som kan ge extra kraft på vägen mot hälsa 

eller till och med en helt ny riktning. Att detta är en svår balansgång och att risker finns att det 

ibland kan leda till gränsöverskridanden och icke-vård blir också tydligt. Ur ett 

rättspsykiatriskt perspektiv ses ett än mer svårbalanserat arbete för vårdaren att skapa 

vårdrelationer till patienter med än större risk för icke-vård på grund av känslor som rädsla, 

vanmakt och maktbehov. Även uppdragets olika mål, vård och samhällsskydd kan upplevas 

motsägelsefullt. Vikten av att hitta balansen mellan att vara personlig men ändå inte privat 

och tänka över hur mycket man behöver delge av sig själv som människa påpekas specifikt i 

sammanhanget för rättspsykiatrisk vård. Hur tänker vårdare kring att hantera denna balans och 

samtidigt skapa vårdande möten och vårdrelation som enligt flera omvårdnadsteoretiker utgör 

grunden för att uppnå hälsa. Vårdvetenskap är inte yrkesbunden men 

omvårdnadsperspektivet, i synnerhet vårdrelationen blir särskilt utmärkande för 

sjuksköterskor och mentalskötare i heldygnsvård som träffar patienter under mindre ordnade 

former och umgås med varandra på ett vardagligt mer ostrukturerat sätt. 

En tydlig kunskapslucka är vad det kan innebära att vårdare berättar om sig själva och det 

privata, i det dagliga mötet med patienter i rättspsykiatrisk heldygnsvård.  

 

4. Syfte/Frågeställningar 

Syftet är att beskriva vårdpersonals erfarenheter, upplevelser och föreställningar om vad det 

kan innebära att berätta om sig själva och det privata i vårdande av patienter inom 

rättspsykiatrisk heldygnsvård. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt har författaren valt doktorsavhandlingen Vårdandets symfoni - 

fenomenet vårdrelation i skenet av två världsbilder skriven av Judy Chow vid 

Linnéuniversitet i Växjö (Chow, 2013). Då ämnet för denna studie berör vårdrelationen 

baseras valet av teoretisk utgångspunkt på att den explicit skulle avhandla vårdrelationen ur 

ett brett perspektiv. Den teoretiska utgångspunkten ska användas för att diskutera resultatet av 

studien. Avhandlingen bygger på fyra studier om vårdrelationen som fenomen ur både 

patient- och vårdarperspektiv från olika vårdkontexter i Sverige och Kina. Underrubriken 

fenomenet vårdrelation i skenet av två världsbilder syftar på de olika ländernas perspektiv 

men också på de skilda livsvärldar som patienten och vårdaren befinner sig i inom ramen för 

vårdrelationen (Chow 2013, s.5). Syftet med avhandlingen var att med ett bredare perspektiv 

på fenomenet, som medför möjlighet att se variationer och nyanser, formulera en generell 

beskrivning av begreppet vårdrelation. Frågeställningarna var: Vad är vårdrelation? och Hur 

kan vårdrelationen optimeras i syfte att uppnå vårdandets mål? Första studien beskriver hur 

kinesiska patienter erfar vårdrelationen och den andra kinesiska vårdares perspektiv. Den 

tredje är en metasyntes av existerande kunskap ur ett svenskt vårdar- och patientperspektiv. 

Fjärde studiens syfte är att beskriva vårdrelationens innebörd för vårdare i Sverige (Chow 

2013, s 40-41).  

   Chow (2013) framställer med avhandlingen att strukturen för fenomenet vårdrelation är 

internationell. Relationen är konstruerad och tillfällig mellan två annars främmande 

människor. Den avser att stötta och hjälpa en annan människa utifrån dennes behov och stärka 

hälsoprocessen under den tid människan är patient. Även då relationen är tillfällig kan målen 

vara långsiktiga och patienten som efter förmåga ansvarar för sin hälsoprocess även under 

vårdtiden, kan efter vårdrelationen på egen hand kan sköta sin hälsa. Grunden är en 

mellanmänsklig relation och ett värdesättande av alla mänskliga liv. Fenomenet visar 

innebörden av mänsklighet som sårbar både för patient och vårdare. De delar det existentiella 

perspektivet i en känsla av meningsfullhet och samhörighet där de kan uppleva både 

möjligheter och maktlöshet. För vårdaren innebär vårdrelationen en meningsfullhet genom att 

göra skillnad för an annan människa som har en svår tid, detta utgör drivkraften. 

Vårdrelationen som mellanmänsklig relation är jämlik, okonstlad och genuin. Båda parter ska 

kunna vara sig själva med respekt och öppenhet för varandras olikheter. I förhållandet kan då 

en gemensam kamp mot gemensamma mål utkämpas och ett gemensamt sökande efter 
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mening och sammanhang utföras. Förhållandet är samtidigt asymmetrisk och en 

behovsrelation eftersom patienten är i behov av hjälp i sin sjukdom och vårdaren besitter 

professionell kunskap och bär därför det yttersta ansvaret. Behovsrelationen blir mer synlig i 

konfliktsituationer och kan visa sig som ett maktförhållande då patienten befinner sig i en 

utsatt situation där självbestämmande och självbild försvagas. Detta ställer etiska krav på 

vårdaren såväl som krav på förhållningssätt och kunskap. Vårdrelationen är ömtålig och en 

ständig balanskonst för vårdaren. Inte enbart balansen i relation till patienten och dennes 

vårdbehov och autonomi utan en inre balans hos vårdaren är nödvändig för att kunna hjälpa. 

Innebörden i fenomenet har en variationsrikedom utifrån olika livsvärldar, tid och rum. Varje 

vårdrelation är därför unik även om den uppstår mellan samma individer i olika tider eller på 

andra platser. Det behövs även en yttre balans och vårdrelationen är därför inte oberoende och 

självständig utan påverkas av ett större sammanhang av vårdpolitik, resurser, medpatienter, 

anhöriga, vårdkultur, vårdmiljö och vårdstruktur. Vårdrelationen främjas i en harmonisk miljö 

där alla parter samverkar. Hinder för samverkan kan leda till icke-vårdande relationer (Chow, 

2013, s.107-108). 

 

6. Metod 

6.1 Design 

Kvalitativ beskrivande induktiv ansats. 

6.2 Urval 

Då berättandet och det privata i det vardagliga mötet åsyftades inkluderades skötare och 

sjuksköterskor från rättspsykiatriska heldygnsvårdsavdelningar i studien. Första steget för att 

få informanter var att skriva en förfrågan till verksamhetschefen för tillstånd att genomföra 

studien. Ett brev med förfrågan om att genomföra den aktuella studien skickades till 

verksamhetschefen för den rättspsykiatriska vården (bilaga 1). Efter godkännande via mail 

kontaktades enhetscheferna som medgav att personalen på avdelningarna kunde intervjuas på 

arbetstid. En samordnare på kliniken gav också cheferna information om att 

verksamhetschefen gett godkännande och uppmuntrade till deltagande i studien. För att väcka 

intresse för deltagande besökte författaren de aktuella avdelningarna för att informera om 

studien och hur den skulle gå tillväga. Informationsbrev delades ut vid besöken samt mailades 

till personalen via enhetscheferna (bilaga 2). Två fokusgruppsintervjuer med fyra till sex 

informanter behövdes för genomförandet. Fokusgruppsintervjuer genomförs optimalt med 
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grupper på fyra till sex personer men det finns ingen absolut övre gräns. De ska så långt som 

möjligt bestå av en lämplig blandning av ålder och kön. Gällande utbildning och yrke ska de 

ha liknande kunskapsgrund men inte stå i tydlig maktposition till varandra (Wibeck, 2010). 

Därför valdes att inte ha med chefer i fokusgrupperna då detta kan hämma deltagare från att 

yttra sig fritt. För att ta reda på erfarenheter som speglar dem som kan finnas på en avdelning 

bestod grupperna av både skötare och sjuksköterskor. Intresserade kontaktade sedan 

författaren via mail. Datum för intervjuerna planerades i samråd med enhetscheferna och 

deltagarna. Då inte tillräckligt många personer anmält intresse i förväg tillfrågades ytterligare 

personer på arbetsplatsen samma dag som intervjun genomfördes. Den första intervjun 

genomfördes med fyra informanter och den andra med sex. Deltagarna i de båda grupperna 

bestod av tre kvinnor och sju män med en åldersfördelning från 25 till 64 år. Tiden som 

deltagarna arbetat på nuvarande arbetsplats varierade mellan ett fåtal månader och 30 år. 

Endast en informant var sjuksköterska, övriga skötare. 

 

6.3 Datainsamling 

Kvalitativ design med intervjuer som metod lämpar sig väl för studier som genom direkta 

citat från människor ämnar undersöka deras erfarenheter, uppfattningar, känslor och 

kunskaper. För kvalitativ intervjumetod ställs öppna frågor som syftar till att få reda på 

betydelse eller innebörd av fenomenet (Patton, 2002). Vill du veta hur människor upplever 

världen så fråga skriver Kvale & Brinkmann (2009). I konversationen får vi ta del av vad 

personer drömmer om, fruktar och hoppas utifrån deras egna ord och åsikter. Att ställa frågor 

kan ha olika syften och forskningsintervjun kan ligga nära journalistik eller terapeutiska 

samtal men det forskningsmässiga syftet är att producera ny kunskap som kommer ur 

interaktionen mellan två eller flera personer i strukturerad konversation med ett syfte.   

   Fokusgrupper är lämpliga för att diskutera känsliga ämnen och kan spegla ett samhälle eller 

i detta fall en avdelning i miniatyr (Wibeck, 2010). Eftersom ämnet handlar om just det 

privata och vilka olika gränser som finns för vad man delar med sig är ämnet känsligt. Då det 

var av intresse att se hur detta diskuteras på en vårdavdelning kan forskningssyftet som ibland 

kan vara huvudsyftet med fokusgrupper, att se interaktionen i gruppen vara av vikt. 

Huvudsyftet i den här studien var dock vad som sägs i gruppen. Förhoppningen med att 

använda fokusgruppsintervjuer var att trigga till reflektion som i grupp skulle kunna ge 

ytterligare spektrum av erfarenheter, upplevelser och föreställningar än individuella 
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intervjuer.  Moderatorn styrde fokusgruppen och observatören antecknade vilka som uttalade 

sig och hur stämning och kroppsspråk uttrycktes i rummet. 

   Miljön där intervjuerna utförs ska vara lika bekant för alla deltagare, därför valdes 

arbetsplatsen för utförandet. Detta minimerar också det övertag som kan uppstå för 

moderatorn i gruppen då platsen är okänd för deltagarna. Deltagarna och moderatorn satt vid 

ett runt bort med bekvämt avstånd mellan sig så att alla skulle känna sig lika delaktiga. 

Observatören satt en bit ifrån och förde anteckningar men deltog inte aktivt i diskussionen 

(Wibeck, 2010).  

   Fokusgruppsintervjuerna var ostrukturerade vilket innebar att deltagarna utan större 

inblandning från moderatorn talade fritt och förde ett samtal med varandra (Wibeck, 2010).    

   Målet var att få igång en livlig diskussion utifrån en triggerfråga: Jag vill att ni diskuterar 

vad det kan innebära att berätta om er själva och det privata för era patienter. Följdfrågor 

ställdes endast för att söka djupare mening och innebörd i det som informanterna uttryckte 

eller för att få tysta deltagare att delta. (Kvale & Brinkmann, 2009).  

   Under båda intervjuerna var moderators inställning att vara aktivt medveten om sin egen 

förförståelse. Den hanterades genom att försöka ge samtliga deltagare likvärdig respons på 

kommentarer. Att förhålla sig uppmuntrande till allas uttalanden men neutral gentemot 

innehållet. Att hela tiden lyssna aktivt med ett öppet sinne och försöka lägga de egna 

värderingarna åt sidan.  

   Den första intervjun med fyra deltagare tog 54 minuter. Diskussionen var något försiktig 

från början och några pratade mer än andra. Stämningen var avslappnad och fördes i en 

eftertänksam och vänlig ton. Författarens upplevelse var att alla var oerhört måna om att 

verkligen uttrycka sina egna reflektioner och tänka efter. Efter hand blev diskussionen mer 

livlig och alla bidrog. Gruppen höll sig till det aktuella ämnet under hela diskussionen. 

Följdfrågor ställdes endast för fördjupning eller förtydligande, exempelvis: Vad innebär det? 

   Den andra intervjun med sex deltagare tog 1 timme och 24 minuter. En deltagare gick efter 

en timme. Stämningen i gruppen var mer livlig och intensiv än i första gruppen med mer 

spontana kommentarer, egna historier och vardagligt språk. Det märktes från början att 

deltagarna hade olika uppfattning om innebörden av ämnet men ifrågasatte och reflekterade 

kring egna tankar under diskussionens gång. Några pratade mer än andra men alla bidrog. Ett 

fåtal gånger flöt diskussionen ut men då tog någon i gruppen ansvar för återgå till ämnet. Det 

var inga problem att hålla diskussionen vid liv men moderatorn försökte vid enstaka tillfällen 
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ställa direkta frågor till de deltagare som var mer tystlåtna: Vad innebär det som gruppen just 

pratat om för dig? och fördjupning genom att exempelvis fråga: Vad kan det innebära? 

   En muntlig reflexion genomfördes mellan moderatorn och observatören efter vardera 

intervjun. Stämningen och upplevelserna av intervjun och informanterna diskuterades samt 

olika faktorer som kan ha påverkat diskussionerna. Detta spelades in för att författaren skulle 

kunna återgå till materialet. 

 

6.4 Dataanalys 

För att kunna påbörja analys av insamlade data gjordes noggrann transkribering av 

intervjuerna. Transkriberingen var tidskrävande och komplicerad på grund av att 

diskussionerna var livliga och intensiva, vilket innebar att informanterna ofta pratade 

samtidigt eller fyllde i varandras meningar eller tog upp ett spår från tidigare nämnt tema av 

annan informant.  För att få en bild av hela innehållet i materialet påbörjades analysen genom 

att de transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger. Inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004, 2012) påbörjades kvalitativ innehållsanalys som syftar till att urskilja 

likheter och skillnader i en text. Första steget i denna process var att ta ut meningsenheter som 

utgör grunden för analysen och är meningsbärande delar av den transkriberade intervjun. 

Eftersom studien baserades på fokusgruppsgruppintervjuer var det av vikt att vid flera 

tillfällen gå tillbaka till ursprungsmaterialet och helheten för att inte förlora kärnan i 

budskapet. En meningsbärande enhet kunde höra ihop med en annan informants uttalande 

vilket helt kan ändra innebörden. Av det transkriberade materialet kunde i princip all text 

göras till meningsenheter då grupperna väsentligen höll sig till ämnet under hela intervjutiden. 

Endast korta delar av texten exkluderades med anledning av att det inte svarade mot syftet. 

Meningsenheten ska vara hanterbar i storlek, varken för lång och abstrakt eller för kort och 

splittrad. För att kunna hantera meningsenheterna genomfördes en kondensering. 

Kondenseringen gjorde meningsenheten kortare och mer begriplig med kärninnehållet fortsatt 

intakt. Varje kondenserad mening betecknades med en kod som kortfattat beskrev innehållet i 

något mer abstrakt form. Koderna underlättade för att sedan sortera materialet i 

underkategorier. Koder som var lika varandra utgjorde en subkategori. Även i den här delen 

av analysen var det av vikt att återgå till helheten för att se att koden stämde överens med den 

ursprungliga innebörden i ett uttalande.  Detta resulterade i underkategorier som var lika 

inbördes men olika sinsemellan. Subkategorier med liknande innehåll sorterades till samma 
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huvudkategori. I praktiken utfördes sorteringsarbetet genom att fysiskt lägga ut materialet på 

en stor yta och få överblick och se olika mönster, likheter och sammanhang.  Detta gav 

slutligen fyra huvudkategorier (Graneheim & Lundman 2004, 2012).  

   Precisionen i att beskriva och stringensen i tolkningen av mening inom kvalitativ intervju 

motsvarar exaktheten i kvanitativa mätningar (Kvale & Brinkman, 2009). Tolkningen sker på 

två olika plan menar Graneheim och Lundman (2004). Det uppenbara och synliga i en text, 

det manifesta innehållet och det latenta innehållet som speglar den underliggande meningen, 

tolkad av författaren. I studien sorteras subkategorierna som utgör manifest innehåll till 

huvudkategorier. Det latenta innehållet framkommer i författarens beskrivning och 

framställning av resultatet. För att minska tolkning utifrån egen förförståelse ombads 

utomstående att lämna synpunkter på kategoriseringarna i varje steg för att se om det gick att 

förstå det logiska i sorteringen utan att vara insatt i varken materialet eller omvårdnad. Då 

dessa personer inte förstod efter enkla förtydliganden ifrågasattes analysen vilket ledde till 

mindre korrigeringar. Tabell 1 visar exempel på vägen från meningsenhet till huvudkategori. 

 

Tabell 1 

Jag har en regel, 

min regel hur 

mycket jag kan 

berätta för mina 

patienter och det är 

allmänna saker 

Min regel är att 

berätta allmänna 

saker för patienter 

Allmänna saker Förmåga till 

gränsdragning och 

kommunikation 

Medvetenhet i 

vårdarrollen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Huvudkategori 

Jag tror nog man 

hm går lite på vad 

de är dömda för 

vilket brott de har 

gjort, man tänker 

efter lite innan man, 

så man så sållar lite 

vad man berättar till 

vem 

Man går på vad de 

är dömda för, vilket 

brott. Man tänker 

efter och sållar vad 

man berättar för 

vem. 

Brottets påverkan Patientens behov 

och brottets 

karaktär  

Påverkande 

omständigheter  
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7. Forskningsetiska överväganden 

Informanterna i fokusgrupperna ska i enighet med Helsingforsdeklarationen informeras om att 

deltagandet är frivilligt och när som helt kan avbrytas. Deltagarnas identitet ska hanteras 

konfidentiellt. (World medical association declaration of Helsinki 2013).  

Det etiska förhållningssättet för uppsatsens genomförande grundar sig på Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som innefattar krav för information, samtycke, nyttjande och det 

konfidentiella. I brevet om deltagande som delades ut och mailades till vårdpersonal 

informerades tydligt om hur detta skulle hanteras (bilaga 2). Innan intervjun påbörjades och 

alla deltagare samt moderator och observatör var samlade, informerades återigen om att 

deltagandet var frivilligt och att informanterna när som helst kunde avbryta intervjun eller dra 

sig ur studien. Ingen av informanterna valde att avbryta eller dra sig ur studien. Information 

gavs också i brevet och muntligt vid tillfället för intervjun om hur det konfidentiella skulle 

hanteras, att uppgifter skulle avidentifieras och att det inspelade materialet skulle förvaras 

säkert. Författaren rekommenderade också grupperna att inte prata om vilka som deltog i 

intervjuerna samt informerade om att deras chefer visste att de deltog men inte skulle föra 

detta vidare. Ingen av informanterna ställde sig tveksam till medverkande på grund av detta. 

På samma sätt informerades om hur materialet skulle komma att användas och var det 

kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 1990). 
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8. Resultat 

Resultatet genererade fyra huvudkategorier och tio subkategorier som redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2 

Huvudkategori Subkategorier 

Påverkande omständigheter Patientens behov och brottets karaktär 

Tidsaspekter och informationsflöde 

Medvetenhet i vårdarrollen   Beakta vem som hör och hantera 

konsekvenser 

Förmåga till gränsdragning och 

kommunikation 

Nyckel till relation 

 

Att ge för att få 

Ärlighet 

Mänsklig kontakt och förtroende 

Indifferens och lidande  

 

Lögner och distansering 

Negativa konsekvenser 

Varken behov eller mening 

 

8.1 Påverkande omständigheter 

Det visar sig att olika omständigheter påverkar vad vårdare berättar om sig själva och det 

privata för patienten. Tankar kring detta berör egenskaper hos såväl vårdaren som patienten, 

relationen och situationen. Under båda intervjuerna tycks informanterna själva slås av hur 

många olika aspekter som har betydelse för vad man berättar om sig själv. I vissa fall är 

aspekterna genomtänkta. I flera situationer som beskrivs sker detta oreflekterat eller 

åtminstone vid det aktuella tillfället baserat på en rad olika omständigheter som vårdaren 

knappt medvetandegör. Vårdarna är så vana vid dessa omständigheter att de hanterar 

situationer mer eller mindre automatiskt. Vid reflektion och diskussion blir det dock tydligt att 

omständigheter ändå ligger till grund för vad de väljer att berätta. 

 

8.1.1 Patientens behov och brottets karaktär 

Med tydlighet framkommer att vårdare tänker på patientens behov och vad det innebär för att 

berätta om sig själv. Diskussion förs om att patienter har olika behov och att det kan variera 
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på grund av aktuellt mående, sjukdom eller personlighet. Personalen kan välja att berätta om 

sig själva på olika sätt, som ett verktyg för att fylla patientens behov. Det kan variera mellan 

patienter, bero på dagsform eller humör, vilket också kan göra att valet blir att avstå från att 

berätta.  Om patienten är på ett visst humör en dag så kan vårdaren välja att prata mer fritt och 

spontant om sig själv för att patienten visar ett behov av personlig närhet. Om patienten mår 

bra för tillfället så antar vårdaren ett förhållningssätt utifrån det och ett annat om patienten 

mår dåligt.  ”… lika mycket olika diagnoser som det finns människor på denna jord liksom 

och vissa patienter behöver en känsla av närhet och andra patienter behöver en känsla av att 

nej ni ska inte fråga någonting om mitt privatliv”( Informant 6) 

   Brottets betydelse diskuteras flitigt i båda grupperna och sätter igång tankar om vad man 

berättar om sig själv. Ämnet kommer upp tidigt i båda grupperna och är ett tema som 

återkommer under hela intervjuerna och alltid finns med som ett aber i alla reflektioner och 

diskussioner. ”Jag tror nog man går lite på vad de är dömda för, vilket brott de har gjort, man 

tänker efter lite innan, så man sållar lite vad man berättar till vem” (Informant 4) 

   Skilda tankar kommer upp i diskussionen om rädsla eller oro för att bli utsatt för brott, att 

känna ängslan inför vad som berättas eller att inte göra det. Vid båda intervjuerna startar 

diskussionen med en generell inställning att personal i rättspsykiatrisk vård måste kunna 

bortse från brottet och se människan bakom. Samtidigt är inställningen att det måste finnas ett 

säkerhetstänk och en riskbedömningsförmåga. Då grupperna diskuterar brottets påverkan mer 

ingående framkommer att detta förhållningssätt inte alltid är lätt och oproblematiskt och kan 

påverka graden av öppenhet och berättande. Någon kan uppleva olust i mötet då de läst om 

brottet i media eller i en förundersökning där patienten betett sig grymt mot andra människor.  

Samtidigt framkommer åsikten att det inte går att ständigt vara rådd på jobbet.  Då är det 

bättre att söka sig någon annanstans. Det blir också tydligt i diskussionerna att vissa typer av 

brott påverkar mer än andra. De brott som blir nämnda specifikt i grupperna är pedofili och 

stalking. Här blir det tydligt att dessa brott berör och är svårare att bortse från när vårdare 

delar med sig av sig själva. Informanterna relaterar till eller känner visst obehag inför att prata 

om sina barn då patienten är dömd för sexuella övergrepp mot barn och i synnerhet om brottet 

begåtts mot ett barn i samma ålder som det egna barnet. Tanken på att bli utsatt för stalking är 

för någon av informanterna det värsta som en människa kan råka ut för och en fruktansvärd 

situation som upplevs omöjlig att ta sig ur om inte personen hamnar bakom lås och bom. 
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   Oavsett om vårdare känner rädsla kan brottet påverka vad som berättas för att man antar 

olika förhållningsätt.  Att lära känna patienter kan innebära att vårdaren ser vad patienter har 

för identitet. Om patienten exempelvis har en pålagd kriminell identitet så kan det innebära att 

vårdaren antar ett specifikt mer professionellt och något mer distanserat förhållningsätt som 

man anser vara nödvändigt i just den specifika vårdrelationen.  

   Diskussionerna som förs om brottets betydelse är att flera informanter börjar med en åsikt 

som de sedan, efter reflektion eller inlägg från andra i gruppen, ifrågasätter hos sig själva. Att 

diskutera detta tycks ge en djupare insikt om komplexitet, ambivalens och 

motsatsförhållanden. Det tycks finnas konsensus kring att det är svårt att vara rädd och 

samtidigt starta en vårdrelation samtidigt som det är svårt, åtminstone i vissa extrema fall, att 

inte vara rädd för konsekvenser. Tankar framförs också om att det kommer fram mer 

påverkan av brottet än vad informanterna från början själva hade förväntat sig. Detta kan ha 

en innebörd för vad man berättar om sig själv även om man haft en professionell inställning 

att det inte bör göra det. 

 

8.1.2 Tidsaspekter och informationsflöde 

Diskussion förs kring vilken erfarenhet vårdaren har inom vård, psykiatri och rättspsykiatri 

som kan ha betydelse för vad man berättar om sig själv. Båda grupperna består av vårdare 

som arbetat länge och vårdare som är nya i sin vårdarroll. Hur detta kan påverka kommer 

snabbt på tal och tycks vara något som har innebörd för ämnet ifråga. Informanterna nickar 

instämmande och känslan i rummet tyder på en samstämmighet kring att tiden på arbetet är 

något ser har betydelse på varierande sätt. De som är nya på arbetsplatsen reflekterar mer 

kring och är mer ambivalenta över vad det kan innebära att berätta om sig själv, både vad det 

kan bero på och eventuella konsekvenser för dem själva, patienten och vården. De som arbetat 

längre verkar ha en klarare bild av den egna uppfattningen och de olika anledningarna till den, 

trots att uppfattningen dem emellan varierar betydligt. De som hade en relativt bestämd 

uppfattning i början av intervjuerna reflekterade över och ifrågasatte det egna tankesättet vid 

flera tillfällen efter hand. Informanter tar upp att situationer med patienter påverkas av 

vårdarens erfarenhet, att varje erfarenhet lär vårdaren mer om hur situationer och samtal med 

patienten kan och bör hanteras.  
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Vårdaren kan med tiden komma underfund om hanteringen av att berätta om sig själv och det 

privata. Det kräver tid på arbetsplatsen för var och en att komma fram till vad och hur mycket 

man vill dela med sig i olika situationer och till vilka patienter. 

   Att relationen med patienten också förändras över tid visar sig i diskussionen. Vårdare kan 

tendera att bli mer öppna med tiden men nämner också att det kan innebära oförsiktighet. När 

vårdare lär känna patienter som individer tillåter de sig att bli mer personliga. Här tycks det 

också finnas en ambivalens över att å ena sidan bli erfaren och luttrad vilket underlättar 

kontakten med patienten. Vårdarna utvecklar klinisk blick och skicklighet genom att ha 

hamnat i olika situationer med patienter. Å andra sidan finns ett stråk av oro att bli 

ouppmärksam eller oaktsam då vårdaren känner patienten väl och har haft en relation under 

en längre tid. 

   Det blir tydligt att relationen och berättandet blir mer begränsat då vårdare saknar erfarenhet 

och inte känner patienterna alls. En vårdare uttrycker ” Jag känner inte patienterna jag, vi 

pratar inte med varandra speciellt mycket heller men jag kan tänka mig om tre år då skulle jag 

nog svara annorlunda.” ( Informant 3) 

   En annan tidsaspekt som diskuteras med en känsla av samstämmighet i rummen är när och 

vid vilka tillfällen det lämpar sig att vårdare berättar om det privata. Det har innebörd hur det 

privata uppkommer och vem som initierar berättandet. Tankar lyfts om att inte vara den som 

börjar berätta för patienten utan svara då patienten frågar eller prata om det som patienten 

redan vet. Detta sätt att hantera det privata tycks vara bekant för båda grupperna. En strategi 

för att inte tränga sig på eller stöta sig med patienten genom att inte själv bedöma var 

balansen och gränserna går utan låta patienten själv stå för initiativen. En informant påminner 

sig om att ibland mer omedvetet ta initiativ till att berätta. ”Fast det gör man ju egentligen 

man kanske säger, ja men det skulle jag göra… det är ju en sak om dig själv… eller så säger 

du nej det skulle jag aldrig göra det är ju också en personlig sak egentligen.” (Informant 2). 

Detta uttalande leder till en diskussion om att vårdare omedvetet delar med sig till patienter 

om personliga åsikter och erfarenheter som de i stunden inte tänker på ger en mycket 

personlig bild av dem själva till patienten.  

   Flera uttalanden avslutas med att vårdare påpekar att informationen kommer fram till 

patienterna ändå, oavsett när, hur och varför vårdare berättar om sig själva och det privata. 

Antingen kommer information via nätet, då patienter pratar med varandra eller läser av och 

förstår hur personalen mår eller känner. Detta tycks dock inte alltid förändra inställningen till 
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vad som berättas eller inte utan uttalas mer med viss uppgivenhet. Framförallt ses svårighet 

att välja vilken patient som kan få veta mer än andra då den patienten kan föra informationen 

vidare till patienter som har begått övergrepp mot barn och personalen känner sig obekväm 

om de får tillgång till ingående information om vårdarens familjeliv. Medan det i vissa fall 

snarast verkar som en lättnad, att i situationer med patienter, inte ha större anledning att hålla 

en hemlig ställning. Då vårdaren vet att informationen går att ta reda på ändå slipper vårdaren 

ta ställning till om de bör eller inte bör berätta vissa saker i umgänge med patienter. Men 

liksom som vid brottets påverkan märks här en ambivalens i inställningen till om vårdaren bör 

berätta det som ändå går att ta reda på och skillnaden där emellan. Att hålla en hemlig 

ställning kring det som går att söka upp på nätet nämns både som att inte göra det enkelt för 

patienten att få informationen levererad, att flagga med adress och personuppgifter, men 

också som en rädsla för att hemlighetsmakeri ska trigga patienten att söka information själv. 

 

8.2 Medvetenhet i vårdarrollen 

Diskussionerna visade komplexitet i vårdarrollen. På flera sätt framkom att det inte är en lätt 

sak att svara på vad man bör eller hur man ska berätta om sig själv och det privata. 

Informanterna förvånades stundvis själva över hur mycket tankar de hade kring sin roll och 

hur mycket den innebär. Kalla det klinisk blick, fingertoppskänsla eller som valt här 

medvetenhet i vårdarrollen, oavsett krävs det enligt informanterna mycket av vårdaren för att 

hantera det man berättar eller inte för patienten. 

 

8.2.1 Beakta vem som hör och hantera konsekvenser 

I heldygnsvården träffar vårdare inte alltid en patient i taget som kan vara fallet på 

mottagningar. Vårdare är medvetna om när de berättar om sig själva att de ser och kan värdera 

vem som kan höra vad. ”… man har ju ögon överallt, de är ju både framför och bakom och 

över axeln och hitan och ditan… du måste ju hela tiden ha koll på vart alla är någonstans” 

(Informant 2) 

   Det kan också handla om medvetenhet om att en svårt sjuk patient hör vad som sägs även 

om det inte alltid verkar så. Vårdare kan missta sig om en patient som de upplever befinna sig 

i sin egen värld för tillfället men de har erfarenheter av att patienterna oftast hör, uppfattar och 

beaktar allt de pratar om. 
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   Det som vårdaren berättar om en patient kan få oanade konsekvenser som vårdaren måste 

hantera. Det kan bero på att hur patienten mår skiftar, att sjukdom gör att patienten uppfattar 

verkligheten på ett annat sätt eller att kollegor ifrågasätter det man har berättat. Vårdare kan 

känna att de i möten med patienter där de pratar om personliga saker blir betraktade av sina 

kollegor som kan tycka att vårdaren utelämnar för mycket information om sig själv och att de 

behöver försvara sig. Det är viktigt att inte ta varken patientens eller personalens påhopp om 

det privata personligt utan noggrant förklara missförstånd eller anledningar till vad som 

berättas. Patienter som lider av vanföreställningar eller psykotiska symtom kan ta delar av 

personalens berättelser och tolka dem som någonting helt annat vilket kan bli bisarrt eller 

osant. Vårdare behöver då följa upp konsekvenser både med patienten, medpatienter och 

berörd personal. 

 ”Visst jag kan berätta för min patient som just nu mår relativt bra. Hon kanske kan sakna 

sina barn... sen kanske hon hamnar i ett … depressivt skov och sen blir det maniskt och 

sen, fuck you åt hela världen och… du har barn. Jag önskar att ditt barn dör! Då kan ju jag 

inte ta det personligt när jag själv har berättat. Blir man personlig då får man vara beredd 

på att ta personliga påhopp.” (Informant 6) 

 

Att beakta vem som hör och hantera konsekvenser har i diskussionerna stor påverkan av att 

informanterna arbetar just inom heldygnsvården. Flera patienter vårdas samtidigt med krav på 

olika bemötande. En stor personalgrupp arbetar samtidigt med patienterna vilket kräver 

samförstånd och samarbete. Det framställs som en ständig balansgång och jonglering mellan 

olika behov och uppfattningar, både hos patienter och personal.  

 

 

8.2.2 Förmåga till gränsdragning och kommunikation  

Att det inte alltid handlar om vad man berättar eller inte utan på vilket sätt man säger det 

framkommer tydligt i båda grupperna. Informanter nämner att det är viktigt att om de inte 

delar med sig av information om sitt privatliv är det inte alltid för att de inte vill att patienten 

ska ha vetskap utan att det är irrelevant för patienten. Det har betydelse på vilket sätt vårdare 

kommunicerar med patienterna. Kommunikationen kan ske på ett ledigt och privat sätt till ett 

formellt sätt och det finns ett stort spektrum av nyanser däremellan som kan vara lämpligt och 

användbart i olika vårdsituationer och vårdrelationer. Det kan också vara det vårdaren utan 

ord förmedlar med tonfall och kroppen. Det poängteras att vårdare som spänner och blåser 

upp sig provocerar i möten med patienter och inte bidrar till kommunikation utan till irritation 
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eller rädsla hos patienterna. Informanterna tycks eniga om att kroppsspråket kan förmedla 

mycket utan ord både negativt och positivt vilket kräver förmåga från vårdare att 

kommunicera med ett för situationen adekvat kroppsspråk.  

   Skicklighet kan också innebära att identifiera till vem man kan säga vad och hur mycket. 

Ibland behöver detta ske genom snabba beslut i stunden eller mer genomtänkt för att 

personalen lärt känna hur en viss patient kan hantera det de berättar och om det tillför 

patienten någonting av värde. ”Det är individuellt en fingertoppskänsla, hur långt kan jag gå 

med den här patienten” (Informant 6) 

   I diskussionen framkommer att det är svårt att sätta en regel för vad vårdaren ska berätta 

eftersom det finns många faktorer som spelar in men att det är en fråga som återkommande 

tas upp i olika möten på arbetsplatsen. Olika åsikter kan krocka och det är svårt att nå 

konsensus. I grupperna märks enighet att detta inte är enkelt utan kräver någon form av 

skicklighet från vårdarens sida. Stämningen och kroppsspråket i båda grupperna antyder 

samtidigt att inställningen kring detta skiljer sig mellan olika individer. När gränser och regler 

kommer på tal blir några avvaktande, någon skruvar lite på sig och röstlägen ändras från att 

vara instämmande till något spänt. Det tycks finnas många varierande åsikter om vad som bör 

berättas och vad som kan vara givande respektive negativt för patient eller vårdare. Samtidigt 

finns tydliga åsikter om att detta måste ske individuellt eftersom berättandet är så komplext 

och i slutändan är det vårdaren som måste värdera samt hantera eventuella konsekvenser. 

Eftersom vårdare är olika som personer så blir det omöjligt att bestämma över vad de känner 

sig bekväma med att berätta och om de har förmågan att hantera. 

”Det kan aldrig man hitta någonstans så ska du göra, så ska du inte göra, för det finns miljoner 

olika tillfällen där vi träffar patienter och man kan inte skriva en regel för allt utan det är vår 

gott omdöme, att vi vill göra ett bra jobb” (Informant 1) 

 Vårdare reflekterar mycket kring vad gränsen innebär för dem och att det är skillnad dem 

emellan, några nämner att inte uppge personuppgifter. Vissa saker tycks ha en mer generell 

innebörd och upplevs mer lika trots skillnad i personlighet hos olika vårdare. 

”… aldrig några efternamn, aldrig adresser aldrig några telefonnummer men det hindrar inte 

för att vara personlig man kan ju vara personlig på andra plan” (Informant 8) 

   Det diskuteras vad som är personligt och privat. Tankar finns att det privata är något 

oprofessionellt och gränslöst medan det personliga är mer balanserat och positivt i vården. Att 

vara personlig kan vara att visa öppenhet, att vara tillgänglig och finnas där för patienten och 
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kunna ge en kram när det behövs medan det privata kan vara att mer detaljerad information 

om var vårdaren bor eller gör på sin fritid. Flera informanter ser denna tolkning som självklar 

för innebörden av privat och personligt där det personliga berikar vårdandet medan det privata 

blir mer svårhanterat. Det är tveksamt om patienten har något med det privata att göra eller 

om det tillför vården något. En informant ifrågasätter självklarheten genom att uppge sig inte 

veta skillnaden eller ens om det är någon skillnad mellan begreppen privat och personligt. 

Oavsett ordens innebörd blir det tydligt att vårdare reflekterar över balansen och var gränsen 

dras för vad som är konstruktivt respektive destruktivt för vårdandet avseende vad man delar 

med sig av sig själv. Även föreställningar som är nya för dem själva framkommer under 

diskussionen.  

   Informanter ser det alldagliga, generella eller att berätta en liten del av sig själv som en 

självklart för att få kontakt. När detta berörs märks återigen instämmande yttranden och 

kroppsspråk i grupperna. Att prata om alldagliga saker med patienterna gör att patienten och 

situationen blir mer avslappnad och underlättar relationen. Att exempelvis berätta att vårdaren 

är förälder är att lämna ut privat information men anses vara en så liten del av hela vårdarens 

privata liv att det inte riskerar att vara gränsöverskridande och används för att kunna bevara 

en öppenhet och kunna relatera i möten med patienter. Det vardagliga och avslappnade 

samtalen som tangerar det privata lägger en bra grund i relationen med patienten för att kunna 

prata om jobbiga saker som uppkommer och är nödvändigt att beröra i vårdandet av patienter 

i rättspsykiatrisk vård.  

 

8.3 Nyckel till relation 

Att det kan vara en nyckel till relation att berätta om sig själv och det privata framkom med 

tydlighet i diskussionerna. Vårdare hade erfarenheter av att en förutsättning för att patienterna 

ska öppna sig och ge information om sig själva är att först dela med sig av sig själv. Det 

diskuterades vad ärlighet innebär och att det har betydelse för relationen. Att tangera det 

privata i mötet med patienten kan vara positivt för det utgör byggstenar i skapandet av 

vårdrelation. För att lära känna varandra krävs att ge av sig själv på ett ärligt och mänskligt 

sätt. 
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8.3.1 Att ge för att få 

Informanterna upplever att för att få något från patienterna måste de ge något. Man ger det 

man berättar om sig själv. 

  Att det innebär något för relationen att ge till patienten genom att berätta vad man tycker om 

och inte och att dela sina känslor med patienten framkommer i grupperna på många olika sätt 

och tycks vara en självklar del i kontakten med patienterna för flera av informanterna. Det kan 

vara att dela personliga åsikter som favoritfärg eller musikpreferenser. Vårdaren ger av sig 

själv genom personliga oförargliga inställningar som inte på något sätt anses skada den 

personliga integriteten men tillför patienten en känsla av att kunna anförtro sig själv till 

vårdaren. Relationer i samhället innebär att både ge och ta vilket vårdare vill förmedla till 

patienter som ofta har svårigheter med relationer i bagaget. Detta budskap blir tomt om den 

vårdande relationen betyder att det bara är patienten som ger av sitt privata och delar sina 

känslor med vårdaren. I samtal krävs av patienten att ärligt svara på intima frågor vilket inte 

alltid fungerar om inte vårdaren först har anförtrott något om sig själv och på så sätt gör 

vårdrelationen mer ömsesidig och jämlik. Det vårdaren investerar i vårdrelationen får den 

tillbaka. 

   Att berätta om alldagliga saker nämns i syfte att skapa god stämning, få patienten att öppna 

sig eller få chans att visa sidor som den vanligtvis inte visar på ronder eller i andra 

sammanhang. Vårdare ser att om de är personliga och delar sina känslor på olika sätt så 

öppnar patienten sitt eget känsloliv för vårdaren. Då denna typ av relation skapas får patienten 

chans att visa empati. De kan fråga vårdaren om den är ledsen eller om någonting har hänt 

och ge stöd och en klapp på axeln och får då möjlighet att visa en annorlunda sida en den som 

visas i rättspsykiatriska utredningar eller domslut.  

   Ett annat syfte är att bekräfta patientens känslor genom att berätta om sina egna och att 

vårdaren känner igen sig i det patienten beskriver. Denna typ av bekräftelse nämns av 

informanterna som ett steg att komma vidare och djupare i relationen. ”Det är ju ända sättet 

att få dem att känna att det inte är onormalt, det de känner, visa dem att det inte är onormalt 

annars är det ju helt omöjligt. ”( Informant 9)  

    Vårdare kan berätta att de också hade oroat sig om de befunnit sig i en liknande situation 

som patienten. Detta ses som personligt och en möjlighet att visa patienten att vårdarna är 

mänskliga och inte som robotar i likadana vita dräkter.   
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   Att berätta om sig själv och det privata kan innebära att vårdaren ger en bild av sig själv 

som kan ha betydelse för patienten och relationen. Att visa att vårdare kan ha brister och inte 

alltid lever ett liv som är fyllt av glamour utan ge en mer realistisk bild av hur verkligheten 

och livet utanför institutionen kan se ut. Den goda relationen kan förhindras om vårdaren ger 

en bild av sig själv som supermänniska. Det underlättar om vårdaren också delar med sig av 

sidor som är alldagliga med lättja, trötthet eller brist på ambition och motivation. I olika 

situationer exempelvis när vårdaren har sina privata kläder eller är ute i samhället med 

patienten ges en mer privat bild av vårdaren. Detta ger en möjlighet för vårdaren att ge 

patienten en bättre, mer normal syn på tillvaron och fungera som förebild. Strävan är att visa 

att vårdaren är en person som vem som helst och att det går att leva ett liv utan kriminalitet. 

Patienten kan få en bild av det normala lugna livet utan svek, våld och missbruk. Ibland kan 

vårdaren utgöra den enda förebilden som patienten har för ett liv med normala omständigheter 

och de vill visa patienten att detta liv existerar och finns som en möjlighet inom räckhåll för 

patienten.    

 

8.3.2 Ärlighet 

Vikten av ärlighet med det som vårdaren anser framkommer tydligt och att de egna åsikterna 

tillhör det privata. I vissa fall krävs ärlighet mot patienten trots att det den får höra inte är 

positivt. Vårdare upplever att när de ärligt och utan omsvep förklarar varför patienten 

begränsas på grund av sin aktuella funktionsnivå eller mående så har patienten lättare att 

godta informationen. Även om informationen innebär att berätta för patienten om negativa 

företeelser som exempelvis bristande impulskontroll. 

   Patienter kan vilja veta vad vårdaren själv tycker. Då anses det också viktigt att vara ärlig 

med egna känslor och åsikter men samtidigt ta hänsyn till omständigheter, konsekvenser och 

sammanhang. 

”Jag har en patient som alltid vill veta vad jag personligen tycker och tänker om saker… 

Då säger jag… i alla fall åt honom att det spelar ju mig absolut ingen roll egentligen. Jag 

hade kunnat öppna dörren och släppt ut dig nu. Men det är inte säkert för du mår inte bra 

och mitt jobb är att se till så att du mår bra och vi kan inte släppa ut dig när du mår så här 

dåligt för du kommer skada dig själv eller andra.  Eller provocera fram en situation där du 

kommer bli skadad. Det är ju det vi är här för… det är ärligt … det är ju fortfarande min 

personliga åsikt om situationen.”(Informant 8) 
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   Att vara ärlig med vad man inte vill berätta om sig själv diskuteras också som viktigt. När 

vårdaren på ett rakt men respektfullt sätt förmedlar att frågor är för personliga att svara på så 

upplever de att de är ärliga mot patienten och att detta inte ifrågasätts eller uppfattas som en 

förolämpning av patienten.  

   Det kan ibland finnas praktiska svårigheter med ärlighet då personalgruppen inte är enig och 

en person måste stå för ett beslut som den egentligen inte tycker är rätt mot patienten. Detta 

ämne väcker livlig diskussion hos en grupp. Någon ifrågasätter oärligheten gentemot 

patienten som frågar vad vårdaren tycker som fritt tänkande individ. Andra uppger att det är 

viktigt med enighet i personalgruppen annars kommer patienten inte att gagnas på sikt. Det 

kan vara en utmaning för vårdare att stå bakom beslut som de anser vara felaktiga eller 

orättvisa. För att patienten inte ska förlora förtroendet för hela vården så riskerar vårdaren sitt 

eget förtroende hos patienten genom att vara oärlig med den egna personliga åsikten. Att detta 

är ett återkommande dilemma som orsakar obehagliga situationer för vårdarna kan kännas av 

på stämningen och irritationen i rummet och hur stor betydelse samarbete i personalgruppen 

har för att vårdaren och patienten ska få ett möte grundat på ärlighet. 

 

8.3.3 Att se människan och inge förtroende 

Det framkommer att kontakten ibland sker människa till människa och får en speciell 

innebörd som är annorlunda än vårdare till patient kontakten. Att berätta om sig själv och det 

privata ligger nära det förtroende man vill skapa hos patienten. Genom att se det som är 

mänskligt och lika hos båda parter skapas en närhet mellan personer som tycks ligga på ett 

grundläggande men samtidigt djupare och mer bestående plan. Detta beskrivs som att lägga 

sjukdom och omständigheter år sidan för en stund och prata som person till person och som 

vårdare erinra sig att vi alla fortfarande är människor trots våra för tillfället olika roller. När 

vårdarna lyckas skapa en relation på ett mänskligt plan så upplever de att de nått ett mål. 

Vårdaren vinner möjligheten att möta och nå fram till patienten även när den är allvarligt sjuk 

och mår som sämst. 

   Det framkommer också i grupperna vikten av att kunna se människan bakom brottet och 

samtidigt komplexiteten och motsättningarna i detta. Ibland glömmer personal helt enkelt bort 

brottet trots att de tänker att det ändå är viktigt att ha i bakhuvudet då man berättar om sig 

själv. Det händer att vårdare inte hunnit ta del av domslut eller rättspsykiatriska 

undersökningar innan de träffar patienten och hinner skapa sig en egen bild av personen först. 



 
 

 
 

 

 34 

De kan uppleva att patienten inte skulle kunna göra en fluga förnär tills de får reda på att 

patienten begått grova våldsbrott. Även efter att vårdaren fått reda på brottet finns den första 

bilden av personen kvar som en parallell bild. Vårdaren har den egna bilden av personen 

samtidigt som de är medvetna om den bild som blivit uppmålad för dem ur ett annat 

perspektiv. På det sättet kan de se till patientens vård snarare än till brottet. 

 

8.4 Indifferens och lidande 

Informanterna diskuterade innebörden av att berätta och det framkom att ibland fanns inget 

behov eller att vårdare inte såg någon vinst för patienterna. Det upplevdes därför som 

indifferent att berätta om sig själv. De använde andra sätt att nå patienten. Några nämnde att 

de överhuvudtaget inte hamnat i en situation där det blivit aktuellt att berätta om sig själv.  

   Det visade sig i diskussionerna att berättandet på flera sätt kunde leda till lidande. Detta 

genom vad patienterna konkret fick höra, sättet de fick höra det på eller när information inte 

delgavs dem. Vårdare hade erfarenhet av och föreställde sig att negativa konsekvenser för 

dem själva kunde uppkomma genom berättandet och orsaka eget lidande.  

 

8.4.1 Lögner och distansering  

Att ljuga för patienterna om det privata diskuteras som negativt i grupperna och kan leda till 

lidande för patienten i sin sjukdom och relationen kan försämras. Informanterna framhåller att 

patienter märker om vårdare ljuger. De är duktiga på att läsa av eller snappa upp och höra och 

se saker som ger ledtrådar. Visar det sig för en patient att vårdare har ljugit skadas 

förtroendet. Diskussion förs också om att patienterna redan har svårt att lita på andra eller på 

exempelvis myndigheter vilket gör skadan av en lögn än större. Då en patient upptäcker att en 

vårdare har farit med osanning kan det generaliseras till att vårdaren ljuger om allting. 

Om patienter med paranoida drag upptäcker att vårdaren ljuger kan detta öka de paranoida 

föreställningarna. 

   Att vårdare inte öppnar sig för patienten överhuvudtaget tas upp som en negativ inverkan på 

patienten i diskussionerna. Att hantera berättandet om sig själv och det privata på det sättet 

kan enligt informanter leda till att patienterna inte öppnar sig eller ger någonting tillbaka men 

även bidra till försämring i sjukdomstillståndet. Formalitet och attityden att vårdaren särskiljer 

sig från patienten förhindrar relation där vårdaren når patienten och dess djupa problematik.  
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Detta sätt att vara gentemot patienten beskrivs som robotaktigt och patienten kommer att bete 

sig som en robot tillbaka.  

   I diskussionen framkommer ett specifikt sätt att differentiera sig från patienterna som leder 

till lidande. Detta berör olämpligheten i att berätta för mycket om det som skiljer vårdarens 

värld från patientens, i synnerhet om patienterna inte är delaktiga utan bara får lyssna till 

vårdares privata konversationer. Informanterna har erfarenhet av sårade, avundsjuka och 

provocerade patienter som lyssnat till personal som pratar om sina liv utan att betänka 

patienternas svåra och annorlunda livssituation. 

”Jag upplever att de pratar för mycket om sitt privatliv och allt bra de har haft det och så 

sitter patienterna här och har ingenting, de kan berätta att de har varit med sin familj 

utomlands och de ska åka och fiska och alla sådana där saker kan de prata om ute i 

allmänna utrymmen. ” (Informant 3) 

 

Även det som annars känns självklart att säga kan orsaka lidande hos patienterna som 

befinner sig i en extrem situation. Att inte beakta patienternas reaktion på det som vårdare 

slentrianmässigt säger som tillhör deras värld kan leda till lidande.  

”… många gånger säger man ju liksom ja hejdå! trevlig helg! Just det ja, för dig ja. Du går 

hem liksom, hur kul känns det … det är nästan som en inkörsport till: jaha vad ska du göra 

då?” (Informant 2) 

 

8.4.2 Negativa konsekvenser 

Att berätta om sig själv och det privata kan ge negativa konsekvenser för både vårdare och 

patienter på flera olika sätt. Informanter poängterar att de egna känslorna kan delas till en viss 

gräns men blir det för mycket riskerar man att lasta patienten som egentligen ska lindras från 

lidande. Vårdare upplever att patienterna har nog med sina egna tråkigheter och inte ska 

behöva lyssna på om vårdaren mår dåligt eller är ledsen, det upplever att då har det gått för 

långt. Om vårdare förmedlar dåligt mående så kan de känslorna överföras på patienten som 

får en extra tyngd på sina axlar. ”Det privata gör rätt lätt att du för över dina emotioner på 

patienten som kanske står i någon slags ingenmansland och kanske tar till sig och känner att 

det blir extra tyngd på axlarna.” (Informant 7) 

 

   Vårdare kan också riskera att gå för långt i det privata med en patient och beröra någonting 

som patienten inte är redo för. Då patienten är i en process att bearbeta händelser eller känslor 

så kan en för personlig relation med vårdare bli för mycket för patienten att hantera. Vårdaren 
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som blir privat med en patient riskerar i sin tur att bli medberoende och därmed riskeras den 

egna hälsan. 

   Det framkommer också risker för att det privata påverkar vårdarbetet negativt. Upplevelsen 

berörde att det egentliga syftet med vården rubbas av att bli för privat med patienterna. 

Vårdare som anser att det krävs ett fyrkantigt och strikt förhållningssätt gentemot vissa 

patienter upplever att detta försvåras vid en alltför nära relation där gränser suddas ut.  

   Det lyfts även att det privata kan innebära konkreta risker för vårdaren. Att lämna ut 

information om sig själv kan utnyttjas av patienter. Informationen riskerar att användas som 

hållhakar vilket kan försätta vårdare i svåra situationer 

 

 

8.4.3 Varken behov eller mening 

Hittills har resultatet visat att fokus i diskussionerna läggs vid betydelse och innebörd för 

vårdandet genom att på olika sätt berätta om sig själv och det privata. Med tydlighet nämns 

dock i vissa kommentarer motsatsen. Någonting som framkommer i en grupp är att det sällan 

uppkommer situationer där vårdaren ställs inför ett behov att berätta om sig själv och det 

privata, åtminstone inte i detalj. Någon har inte fått frågor som berör det privata och andra 

nämner att inte hamnat i situationer där de ställts inför att berätta något de känner sig 

obekväma med eller som känns utelämnande. ”Jag kan inte komma på att jag har varit i någon 

situation där någon har frågat mig så där jätte mycket privatsaker, nej.”(Informant 3) 

   Det framkommer också kommentarer i diskussionerna kring att det som vårdaren berättar 

om sig själv inte har någon mening för patienten. Informanterna tar upp att privat detaljerad 

information om vad vårdare gör på sin fritid inte hjälper patienten framåt i vårdprocessen 

exempelvis hur många syskon de har eller om de går på krogen på helgerna. ”Det hjälper inte 

patienten vad jag gör på min fritid. Kommer patienten snabbare ut för att jag går och dricker 

bärs på fredagar alltså.”(Informant 5) 

   Svårighet för patienterna att ta till sig och använda det som berättas diskuteras, också att 

agera som förebild tas upp som orealistiskt. Det upplevs som för svårt för patienter att relatera 

till vårdarens exempel. 

   Informanter tar upp att det privata berättandet inte alltid behövs för att skapa kontakt och 

relation med patienten utan man kan använda sig av andra sätt och att det många gånger kan 

vara att föredra. Erfarenheter visar att patienter ofta öppnar sig och börjar samtala utan att 

vårdaren tar initiativ. Vårdare som finns där och visar att de lyssnar och bekräftar räcker utan 
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att vårdaren behöver berätta om sig själv. Att använda sig av och följa olika 

behandlingsmetoder ses i vissa fall som en större möjlighet till framsteg än att tangera den 

mer privata eller personliga relationen med patienten.  

 

9 Diskussion 

 

9.1 Metoddiskussion 

Frågeställningen styr valet av design. Kvalitativ design för att beskriva vårdpersonals tankar 

var därför ett självklart val.  

   Fokusgruppsintervjuer innebar möjlighet till idéstorm och nyanserad reflektion över ämnet. 

Informanterna fick nya perspektiv, tankeställare, motargument och idéer från de andra 

informanterna som utmanade och utvecklade den egna reflexionen. Både under och efter 

intervjuerna gavs återkoppling från informanterna att det var spännande att tänka på saker på 

ett sätt som inte var förväntat från början. Att använda fokusgrupper gav därför möjlighet att 

få en fördjupad och bred bild av det studerade fenomenet. Barbour (2005) tar upp att 

fokusgrupper har en ytterligare potential genom att forskaren får möjlighet att konfrontera 

deltagarna så att olika åsikter ställs mot varandra. Om metoden varit enskilda intervjuer hade 

en tydligare bild av var och ens uppfattning framkommit och en mer sanningsenlig bild av hur 

enskilda vårdare faktiskt utför sitt arbete i praktiken. I en gruppsituation är det möjligt att 

informanter inte lämnar ut vad de egentligen tänker och gör på grund av skam eller rädsla. 

Uppfattningen hos moderator och observatör var dock att informanterna inte drog sig för att 

säga emot varandra eller ha olika uppfattningar. Ofta kom tankar kring fenomenet upp genom 

att uttala sig på sätt som att det inte berörde den egna uppfattningen eller det egna sättet att 

tänka. ”Man kan tänka sig att...Vissa tänker så här… När personal gör på det där sättet så 

har konsekvensen blivit följande… Jag har hört kollegor som tänker…” Att deltagarna 

förmodligen kände varandra som kollegor kan ha underlättat för att våga uttrycka sig och 

moderatorn fick ta del av deras sociala sammanhang, alltså informanternas arbetsplats. 

Fokusgruppsintervjuer kan tänkas vara lättare att genomföra som oerfaren intervjuare.  

Diskussionen sköter sig mycket själv och deltagarna i gruppen hittar nya spår om 

diskussionen avstannar eller påminner varandra om de glider ifrån ämnet. Detta kan göra det 

lättare för intervjuaren att hålla sin egen förförståelse åt sidan. Individuella intervjuer kan 

kräva mer stimulans och insats från intervjuaren för att få fram data med risk att styra samtalet 
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i en specifik riktning medvetet eller omedvetet. Eftersom de två fokusgruppsintervjuerna i 

stort sätt pågick utan större insats från moderatorn bedöms risken för att förförståelsen 

påverkade diskussionen som liten. Morgan (1996) beskriver att det finns två sätt med vilka 

moderatorn kan kontrollera diskussionen. Hur många frågor moderatorn ställer avgör graden 

av struktur i en fokusgruppsintervju. Eftersom denna studie genomfördes med en triggerfråga 

var fokusgruppen ostrukturerad vilket innebär att gruppen i stort sett kan driva diskussionen 

utifrån eget intresse. Det andra sättet är att kontrollera är gruppdynamiken. Att vara 

ostrukturerad här betyder att låta alla deltagare prata så lite eller så mycket som de vill. Här 

var de aktuella intervjuerna till viss grad strukturerade då moderatorn ställde följdfrågor och 

framförallt till informanter som satt helt tysta. Krippendorff (2004) menar att interaktionen 

från en moderator alltid påverkar. Deltagarna kan också påverkas av stereotypa föreställningar 

eller att de har en föreställning om att vissa svar önskas. Barbour (2005) menar att förmågan 

som krävs av en moderator vid fokusgruppsintervjuer är samma som vid enskilda intervjuer. 

Det som skiljer är möjligheten att uppmärksamma och förvalta de insikter deltagarna får då de 

förklarar erfarenheter och tankar för varandra. Dessa insikter kan vara värdefulla att beakta 

vid analysen. Att få förtroende i deltagargruppen underlättas av att moderatorn är bekant med 

vårdarrollen (Shaha, Wenzel & Hill, 2011).  Författarens upplevelse är att båda grupperna 

diskuterade och berättade på ett sätt som visade att de som befann sig i rummet var insatta i 

rättspsykiatrisk vård vilket innebar en öppenhet och ett flöde i diskussionen utan behov att 

förklara termer eller generella omständigheter. 

   Att välja sjuksköterskor och skötare som informanter var ett självklart val eftersom den 

vardagliga relationen i heldygnsvården studerades. Det kan inte uteslutas att diskussionerna 

hade sett annorlunda ut om fördelningen mellan de två yrkeskategorierna varit jämnare. 

Kanske hade tankar kring omvårdnad på ett akademiskt plan framkommit tydligare om fler 

sjuksköterskor deltagit. Krippendorff (2004) tar upp att resultatet kan bli bristande om 

deltagare är oerfarna eller enbart har ytlig kunskap om ämnet. Att informanterna själva kunde 

hitta tillbaka till ämnet och kunde relatera till en betydande mängd av egna erfarenheter tyder 

på att kunskapen runt ämnet torde ha varit tillräcklig för ett relevant resultat.  

   Könsfördelningen var totalt sett inte ojämn men endast en man deltog i första gruppen och 

ingen kvinna i den andra. Att exkludera chefer från studien kan ha bidragit till att 

diskussionerna upplevdes livliga, ohämmade och jämbördiga. Konsekvensen av att rekrytera 



 
 

 
 

 

 39 

ett antal informanter på plats inför intervjuerna är svårvärderat. Det bör inte ha påverkat 

diskussionen i stor utsträckning då ingen förberedelse krävdes av informanterna.  

  Vid transkriberingen var det av avgörande betydelse att ha observatörens noteringar för att 

kunna fastställa vem av informanterna som uttalade sig. Analysmetoden som inspirerades av 

Graneheim och Lundman (2004, 2012) gav möjlighet att sortera i den innehållsrika men 

samtidigt snåriga och oöverskådliga transkriberingen av fokusgruppsintervjuerna. Att skapa 

koder av de kondenserade meningsenheterna möjliggjorde att se likheter och skillnader i 

materialet för att få fram kategorisering. Att använda sig av en stor yta under arbetets gång där 

allt material kunde läggas ut samtidigt underlättade för att få överblick, urskilja mönster och 

skapa huvudkategorier. Förförståelsens påverkan av analysen bör ha minimerats genom att 

upprepat återvända till ursprungsmaterialet samt de reflektioner som gjorts efter intervjuerna 

tillsammans med observatören om interaktionen i gruppen och genom att låta utomstående 

granska materialet i varje steg av analysen. Eftersom data från fokusgruppsintervjuer 

analyserades användes även Morgan (2010) som inspirationskälla gällande interaktionen i 

gruppen. För att få det mesta ut av data som inhämtas från fokusgrupper behövs enligt 

Morgan en reflekterande utvärdering av värdet som läggs till olika sätt att analysera 

interaktionen i gruppen. För effektiv presentation av resultatet krävs noggrann hänsyn till hur 

och när presentation av interaktion är mest givande. 

   Författarens hade förväntat sig en något mer rigid och oreflekterad bild av vårdares 

berättande om sig själva i rättspsykiatrisk vård. Det visade sig att vårdare i fokusgrupperna 

hade rik reflektion kring erfarenheter och upplevelser samt nyanserade föreställningar om vad 

berättandet kunde innebära både för patienten, vårdaren och vårdrelationen. Däremot kan det 

inte uteslutas att författarens förhoppning, att hanterandet av berättandet torde ha betydelse för 

vårdrelationen, omedvetet kan ha påverkat intervjusituationerna eller tolkningen av resultatet i 

någon grad.  

   Resultatet av studien torde i stora drag vara överförbar till samtliga inriktningar inom 

psykiatrisk vård och alla vårdrelationer men kanske framförallt i heldygnsvård där parterna 

umgås nära och möten varar längre. Det som framförallt blir specifikt för rättspsykiatri och 

ibland ställer vårdrelationen och berättandet på sin spets är brottets påverkan. 
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9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras utifrån huvudkategorierna i relation till resultatet av Chows avhandling 

från 2013 om vårdrelationen, Vårdandets symfoni- fenomenet vårdrelation i skenet av två 

världsbilder. Innebörden har stor variationsrikedom och är ett komplicerat, dynamiskt 

fenomen i ständig rörelse i tid och rum. Så beskrivs vårdrelationen i avhandlingen. Att berätta 

om sig själv och det privata för patienter i rättspsykiatrisk vård visade sig också innehålla ett 

brett spektrum med varierande innebörd som i många delar berör innebörden av vårdrelation i 

avhandlingen. I Chow (2013) presenteras inte berättandet om sig själv specifikt men i en 

vårdrelation blir det legitimt att lära känna patienter på ett personligt sätt och ta del av deras 

världar för att främja hälsoprocessen. Vårdrelation ger vårdare insikter, förståelse och 

självreflektion som ger ett mångfaldigt perspektiv på existensen. Vårdaren bör bekanta sig 

med patienten som individ för att skapa gemenskap och sammanhang. 

 

9.2.1 Påverkande omständigheter  

Det är intressant att olika omständigheter ligger till grund för vad vårdare väljer att berätta. 

Samtidigt som valet ofta tycks ske per automatik är det baserat på och balanserat mellan en 

rad olika omständigheter som hela tiden kretsar runt och i vårdrelationen mellan vårdare och 

patient. Skulle det se annorlunda ut om dessa olika omständigheter medvetandegjordes? 

Chow (2013, s.106-107) visar att vårdrelationen stundom tas för given och är oreflekterad hos 

både vårdare och patient eller hos endera av dem. Den uppmärksammas endast om den är av 

särskild betydelse. Sjuksköterskor i studien av O´Brian, (2000) visar att vårdrelationen är 

oreflekterad tills någonting går fel. 

   Det blir tydligt i studien att berättandet om sig själv också påverkas av omständigheter som 

inte endast har att göra med de två parterna vårdare och patient, utan också medpatienter, 

kollegor och graden av samarbete. Chow (2013) visar att vårdrelationen inte endast sker 

mellan två personer utan i ett brus av politik, kultur, miljö, ekonomi och struktur i vården. De 

två parterna och vårdarens tillgänglighet styrs också av samhällsresurser, lagar, förordningar, 

byråkratiska rutiner och regler. Vårdrelationen kan också påverkas i negativ riktning vid 

otydlig arbetsfördelning som skapar frustration och förvirring. Vårdrelationen främjas i en 

harmonisk omgivning (Chow, 2013, s. 121-123).  
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   I studien berättar informanter att de medvetet anpassar vad de berättar utifrån patientens 

behov av närhet som kan variera beroende på den enskilde patientens aktuella situation. Detta 

bekräftas i Chow (2013, s. 117) då närhet som önskats och uteblir kan upplevas som att ha 

blivit övergiven medan om den ges utan att ha önskats kan kännas påträngande. Hörberg, 

Sjögren och Dalberg (2012) beskriver utifrån intervjuer med patienter i 

högsäkerhetsrättspsykiatri ett behov av mänsklig närhet och omvårdnad som i stort fattas 

patienterna. Sjögren och Dalberg beskriver en stor ensamhet där patienterna flyr till sina rum 

för att slippa de ytliga relationer som står till förfogande. Patienterna ser inte möjligheten att 

med vårdens hjälp gå igenom sina problem eller sträva efter förändring. Deras mål är att ta sig 

undan vården som ofta beskrivs som icke-vård. Vårdare som ser till patientens livsvärld och 

blir som vänner med vilka patienterna kan skoja och tala med om vad som helst, nämns som 

de enda små fickorna av god vård. I Chow (2013, s. 89) nämns att lärande innebär delande. 

Vårdarna vill lära känna patienten personligen för att följa tankar och känslor och erbjuda 

adekvat hjälp utifrån den unika människans aktuella behov.  

   Studien visar att egen erfarenhet och tiden på arbetsplatsen har betydelse för vad vårdare 

berättar. Detta stämmer överens med innebörden för vårdrelationen i avhandlingen där både 

arbetslivserfarenhet och livserfarenhet bygger självförtroende och självsäkerhet hos vårdaren 

(Chow, 2013, s.130). Med tiden försvinner blyghet och rädsla vilket underlättar för vårdaren 

att slappna av och möta patienten på ett okonstlat och ärligt plan. Tyst kunskap och erfarenhet 

är värdefull. Allt kan man inte lära sig genom böcker utan i praktiken (Chow, 2013, s.130).  

   Något som starkt påverkar vårdrelationen i avhandlingen är patienternas ekonomiska 

situation, anhöriga och familjeförhållanden (Chow, 2013, s. 86-87). Dessa aspekter 

framkommer inte alls som påverkande omständighet i denna studie.  

   Brottets påverkan tas upp som ett motsägelsefullt tema av informanterna. De har både en 

vilja att bortse från brottet men tar upp att det påverkar dem och har i många fall betydelse för 

vad de berättar. Ingenting i avhandlingen berör detta som tyder på det uppenbara att det som 

är specifikt för rättspsykiatriskt vårdande är just brottets påverkan. Sjuksköterskor i en studie 

av Rask och Aberg (2000) tar upp att en viktig del av kunskap i rättspsykiatrisk vård är 

säkerhet. 
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9.2.3 Medvetenhet i vårdarrollen 

Medvetenhet i vårdarrollen innebär enligt informanterna att beakta när det passar att berätta 

om sig själv och vem som kan höra förutom den patient som berättandet riktar sig till. Att det 

spelar roll hur vårdare bemöter patienter inför medpatienterna berättas även i avhandlingen. 

Genom att se vårdaren behandla andra patienter rättvist mår också patienten själv bra (Chow, 

2013, s. 84).  

   Enligt studien kan berättande orsaka konflikt och ifrågasättande i arbetsgruppen, frågor om 

hur detta hanteras tas ofta upp i möten vilket bekräftar komplexiteten i fenomenet. Att andra 

vårdare som finns i situationen kan skapa problematik och ifrågasättande bekräftas i Chows 

avhandling. Det kan inte tas för givet att medarbetare alltid ger stöd utan kan istället orsaka 

ytterligare belastning för vårdaren. Olika perspektiv, ideologi, kunskaps- och människosyn 

kräver ytterligare kraft för att hantera konflikter och sträva efter bekräftelse, godkännande och 

förståelse (Chow, 2013, s.124).   

   Svårigheten att hantera heldygnsvård, med flera patienter att beakta, styrks i avhandlingen 

där det tas upp att det kan vara påfrestande att upprätthålla flera vårdrelationer samtidigt. 

Varierande behov försvårar att sätta rimliga gränser. Det krävs ständig uppmärksamhet, 

koncentration, flexibilitet och engagemang för att möta detta (Chow, 2013, s.136).           

   Förmågan till kommunikation, som också innefattar kroppsspråk och inställning, spelar stor 

roll för hur berättandet om sig själv tas emot av patienter menar informanter i studien. Att 

kommunikationen främst innebär hur saker förmedlas och inte enbart vad som sägs bekräftas i 

avhandlingen. Vårdaren kan nå patienten genom icke-verbala kommunikationsdelar som 

leenden och beröring. Kommunikation för att överföra kunskaper kräver enkelhet, flexibilitet 

och kreativitet. För patienten är det inte alltid resultatet av vårdarens handlande i en 

vårdrelation som är det viktigaste. Däremot känns det viktigt att vårdarna har en välvilja och 

tar sitt ansvar genom att göra sitt bästa i vårdrelationen och det bästa utifrån sin förmåga för 

att hjälpa (Chow, 2013, s. 91). Kommunikation på ett tydligt och distinkt sätt underlättar för 

att bygga och bevara relationer framkommer från sjuksköterskor i rättspsykiatrisk vård (Rask 

& Brunt, 2007). 

   Att berätta om sig själv är för komplext och individuellt för specifika regler men kräver 

mycket kompetens nämner informanterna i studien. Var gränserna går diskuteras i möten på 

arbetsplatsen återkommande vilket tyder på att det är svårt att nå konsensus. Att det krävs 

skicklighet framkommer i liknande ordalag om vårdrelationen i avhandlingen (Chow, 2013). 
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Vårdrelationen beskrivs där som en process i ständig rörelse där vårdarens och patientens 

världar möts. Fenomenets komplexitet gör varje vårdrelation unik. Vårdaren kan ha eller 

skaffa sig generell kunskap men vårdbehoven går inte alltid att förutsäga. Därför krävs 

följsamhet, känslighet och anpassningsförmåga för att möta patientens föränderliga behov av 

gemenskap och självständighet. Lagar, normer och regler styr handlandet men det är omöjligt 

att exakt fastlägga hur vårdande handlingar ska utföras eller prioriteras under olika 

omständigheter i en unik vårdrelation. En framgångsrik vårdrelation kräver balans mellan 

närhet och distans (Chow, 2013, s. 120-121). 

 

9.2.4 Nyckel till relation 

Avhandlingen visar att patienter ser vårdrelationen som ett ömsesidigt förhållande där 

patienten önskar sätta sig in i vårdarens tankar och känslor. De beskriver också att ett genuint 

möte baseras på ärlighet och en vilja att minska avståndet mellan parterna. Att verkligen visa 

att man bryr sig och är äkta kan ge en helande kraft i mötet (Chow, 2013, s. 90). Ärlighet 

beskrivs av informanter i studien ha stor innebörd. Det framkommer att det är viktigt att vara 

ärlig även när det kan vara svårt för patienten att höra. Precis som informanterna nämner att 

vara ärlig med det man inte vill berätta beskrivs i avhandlingen att vårdare måste vara ärliga 

och berätta om det är något de inte har kunskap om. Detta visar att de tar vårdandet på allvar. 

Patienten kan lätt läsa av vårdarens tankar, genuinitet, värme och omtanke som speglar deras 

attityd och sätt att vara vilket bidrar med en helande kraft som inte kan åstadkommas i ett 

möte som saknar genuinitet. Att vårdaren hanterar sina egna känslor underlättar att fokusera 

på patienten och inte på sig själv. När en vårdare är i balans, är stabil och känner sig trygg och 

säker är det lättare att våga möta patienten och vara ärlig och modig (Chow, 2013, s. 81).  

   Betydelsen av vardagliga samtal delas av vårdare i avhandlingen. Många samtal i vårdandet 

sker spontant som vardagliga konversationer där ömsesidig förståelse är viktigt. Den 

ömsesidiga relationen ökar patientens vilja till samarbete och onödiga konflikter kan 

undvikas. Genom samtal visar vårdarna att de bryr sig, vill komma patienterna nära och möta 

dem som hela människor, inte bara de sjuka delarna. Vårdaren tar del av patientens tankar och 

känslor genom patientens berättelser (Chow, 2013, s. 90-91). Vad detta kan innebära för att 

avgöra om att berätta om sig själv som vårdare framkommer inte. Däremot berörs samma 

tema som informanterna tar upp när de berättar om att prata om vardagliga saker eller 

normalisera och validera patientens upplevelser genom att dela med sig av sina egna känslor 
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eller erfarenheter. Olsson (2013, s. 47) betonar vikten av att bemöta patienter i rättspsykiatrisk 

vård med vänlighet och respekt, där personalens förmåga att förmedla känslosamhet utgör en 

del. O´Brian (2000) intervjuar sjuksköterskor som uppger att vara närvarande som något av 

det viktigaste för vårdrelationen. Det innebär också att dela med sig av sina erfarenheter i livet 

och sin egen personlighet för att visa sig som en vanlig och trovärdig människa som 

patienterna kan identifiera sig med vilket ger möjlighet att normalisera patienternas känslor. 

   Informanterna tar upp vikten av att mötas som människor och som likar. Att ha ett 

förhållande som är jämlikt tyder på välvilja från vårdarens sida enligt berättelser från 

avhandlingen. Vårdare och patienter är trots olika förutsättningar och roller i grunden 

människor med lika värde. Utbyte av tankar och känslor kännetecknar en mellanmänsklig 

relation (Chow, 2013, s. 85, 132). Vårdaren har kunskaper som ger makt i förhållandet. 

Kanske är det den makten som minskar och ger ett mänskligare mer jämlikt förhållande vilket 

informanterna ger en speciell innebörd när de berättar om att se människan och inge 

förtroende. I aspekten att se människan och inge förtroende som informanterna tar upp som 

viktigt för relationen finns stöd i studier. Rask och Aberg (2002) visar att sjuksköterskor i 

rättspsykiatrisk vård tycker att man bör separera personen från brottet för att kunna ha ett nära 

och varmt samarbete som bygger på förtroende och god kommunikation. Rask och Bunt 

(2007) belyser vikten av att ha ärliga och förtroliga relationer som hjälper patienten att känna 

sig respekterad som den person den är. Då är det lättare för patienten att öppna sig och dela 

med sig av tankar och känslor. 

 Kommunikation och samtal är ett sätt att komma nära för att möta individers specifika behov 

(Chow, 2013, s. 100). Det påminner om innebörden att berätta om sig själv i syfte att få 

någonting tillbaka som framkom i den aktuella studien.  

   Avhandlingen tydliggör att vårdande kräver en vårdrelation. Att vara vårdare innebär att 

ansvara för en annan människas liv. En viktig uppgift med stort ansvar och ett moraliskt krav 

att ta arbetet på allvar. Förhållningssätt och attityder avslöjar vårdarens inre tankar. Därför 

krävs en autentisk god vilja att hjälpa och respektera patienten som medmänniska. Att möta 

patientens behov och hitta en balans mellan gemenskap och självständighet kräver följsamhet 

då relationen ses som mycket ömtålig och dessutom etableras under en ömtålig situation för 

patienten (Chow, 2013, s. 94-98). Mötet kan jämföras med informanternas tankar om att det 

inte går att komma framåt i vårdandet om man inte är beredd att berätta någonting om sig 

själv och är sluten. 
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    Att få en mer mänsklig, privat bild av vårdaren kan ha betydelse enligt informanterna för 

att vara förebild eller visa normala omständigheter. Rydenlund (2012, s.139) beskriver utifrån 

patienters berättelser att andra människor som delar med sig av sitt liv ger inblick i en annan 

vardag än den egna. 

 

9.2.4 Indifferens eller lidande 

Studieresultatet visar att det finns för- och nackdelar med att berätta om sig själv för patienter 

i rättspsykiatrisk vård. Då påverkande omständigheter, medvetenhet hos vårdaren eller 

relationen inte hanteras och balanseras adekvat riskerar det positiva att vändas till lidande. Det 

krävs därför att mycket ska stämma i de tre tidigare avhandlade huvudkategorierna för att 

undvika detta lidande. Detta återfinns hos Chow (2013, s. 99) där vårdare menar att bristande 

praktiska färdigheter kan leda till lidande för patienten, minskad tillfredsställelse i arbetet för 

vårdarna, minskat förtroende och försämrad relation. I den psykiatriska vården kan tänkas att 

praktiska färdigheter handlar om bemötande, kommunikation och relationsskapande mer än 

vid exempelvis medicintekniska åtgärder som provtagning i somatisk vård. 

  Informanterna beskriver att lidande kan uppkomma då patienten i vårdrelationen påminns 

om de skilda världar som existerar mellan vårdare och patient då vårdare berättar om sitt eget 

hem och privatliv utan att inkludera patienten eller se dennes lidande. En psykiatriker i 

England bevittnar då en 20-årig kvinna blir fysiskt fasthållen av vårdare på en avdelning som 

pratar om vad de ska göra på jullovet ” the six of them started talking about what they were 

going to do for their Christmas holidays…” (mind.org.uk/ crisiscare, 2013, s.14). Denna typ 

av utmaning beskrivs även i avhandlingen. Då parterna i vårdrelationen inte vill ge den andre 

tillgång till sin värld blir det svårt att skapa ett riktigt möte där ömsesidigt utbyte kan ske. En 

utmaning för vårdrelationen är att möta det främmande när världar utgår från olika perspektiv, 

intressen och förutsättningar. Mod och vilja krävs. Om vårdaren inte upplever sin insats i 

vårdrelationen som betydelsefull eller situationen som påverkbar kan de distansera sig och 

vårdrelationen reduceras till en meningslös arbetsrutin (Chow 2013, s.114-115).  

    Det tycks finnas svårighet att hitta en balans och den rätta nivån för att berättandet inte ska 

leda till lidande. Den distans som beskrivs av informanter i intervjuerna återfinns i 

avhandlingen. Om vårdaren är ointresserad och inte tar sitt ansvar upplevs relationen som 

icke-vårdande av patienter. Det ger ett avstånd mellan parterna som förhindrar dem att 

komma nära (Chow, 2013, s. 116). Då närhet som patienten önskar uteblir kan patienten 
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känna sig övergiven. Icke efterfrågad närhet kan kännas påträngande. En harmonisk 

vårdrelation beskrivs som att både ge och ta. När patientens värld och kultur skiljer sig från 

vårdarens krävs intresse, vilja och ansträngning. Utan denna ansträngning uppstår otrygghet 

och osäkerhet. Om samförstånd saknas och patienten inte känner sig sedd, hörd, förstådd, 

bekräftad eller respekterad som unik människa blir patientens underordnade ställning 

tydligare. Det leder till maktlöshet, frustration och ensamhetskänsla i en redan påfrestad och 

utsatt situation (Chow, 2013,117). 

    En vårdare som inte berättar om sig själv bör ändå undvika lögner och distansering. Det 

framkommer tydligt hos informanterna i studien att detta kan orsaka lidande för patienten. I 

avhandlingen bekräftas att vårdrelation kan innebära utsatthet. Det krävs att patienten öppnar 

sin värld och sitt revir och lämnar ut känslig information om hjälp skall kunna ges. Ovilliga 

och oengagerade vårdare kan leda till maktlöshet och frustration. När samförstånd saknas 

framträder patientens underordnade position tydligare liksom utsatthet och sårbarhet. Brist på 

förståelse och respekt riskerar att kränka patienten och vårdrelationen blir en börda som 

orsakar lidande (Chow, 2013, s. 110).  

   Att berättandet kan leda till lidande för vårdaren tas upp i avhandlingen som beskriver att 

vårdrelationen är till för att möta patientens behov och inte vårdarens. Det finns inte alltid 

plats för vårdaren att uttrycka eller hantera egna känslor. Gränsen för emotionell involvering 

är svår att dra. Informanterna i studien berör risker som medberoende vid för hög grad av 

involvering. Detta påminner om behovet av balans som lyfts fram i avhandlingen. Då inre 

balans saknas kan vårdarens egna känslor ta över och orsaka otrygghet, osäkerhet, 

otillräcklighet eller misslyckande vilket gör det svårare att se patientens lidande (Chow 2013, 

s.135-137). Rydenlund (2012, s. 139) ser att rätten för patienten att dra sig undan alltid måste 

finnas, det gånger för mycket tyngd läggs på patienten genom inblick i andra människors liv 

blir det inte hälsofrämjande.  

   Att veta när behovet av närhet finns tycks vara av vikt enligt informanterna. Att ibland se att 

patienten har behov av olika typer av insatser som inte berör vårdarens privatliv eller 

berättandet. I avhandlingen beskrivs behovet att träffa den kompetenta vårdaren och endast ha 

en tillfällig identitet som patient eftersom den rollen ofta inte är önskvärd och när man 

kommer in i den inträder en känsla av att det naturliga, vanliga, normala och självständiga 

jaget bleknar.  Patienter beskriver en längtan om att få återvända hem och slippa patient 

identiteten. Därför finns hos patienterna en ambivalens inför att etablera en vårdrelation där 
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rollen som patient blir tydlig. Vårdrelationen kännetecknas ofta av beroendeställning och 

ojämlikhet (Chow, 2013, s.76-77). 

 

10 Kliniska implikationer 

God kunskap om vårdrelationen och dess betydelse torde underlätta för vårdpersonal att på ett 

vårdande sätt kunna hantera att berätta om sig själva och det privata. Att sörja för personals 

kunskapsnivå är ett ansvar för skolväsendet, arbetsgivaren och individen. Innebörden av 

berättandet utgår från i princip hela spektrum i vårdrelationen och de individuella nyanserna 

som det för med sig hos varje vårdare. Därför bör inte generella regler eller riktlinjer för 

hantering av ämnet införas i kliniskt arbete. Däremot krävs reflektion för att medvetandegöra 

den egna hanteringen av berättandet i relation till vårdrelationen. Att reflektera över sina egna 

teoretiska kunskaper och hur de kan användas i praktiken påverkar behandlingsrelationen 

(Cajvert 1998, s. 31). Reflektionen bör beröra den egna människosynen, värderingar och 

attityder samt de reaktioner och processer som uppstår i mötet med patienten. 

   Möjligheten till diskussion och reflektion uppskattades av informanterna i 

fokusgruppsintervjuerna. En viktig klinisk implikation kan vara att återkommande i 

handledning ta upp vad vi berättar om oss själva och det privata som vårdare. Cajvert (1998, 

s. 103-105) ser en risk med att endast ha möjlighet till reflektion tillsammans med kollegor. 

Risk finns att känslor förblir obearbetade. Hon menar att handledning ger större möjlighet till 

bearbetning och möjlighet till reflektion som kan leda till förbättrat förhållningsätt. Då 

fokusgruppsintervjuer gav en livlig diskussion med ett brett spektrum av reflektioner kan 

gruppdiskussioner med ett liknande förfarande vid handledningstillfällen vara givande. 

 

11 Förslag till fortsatt forskning  

Att genomföra samma typ av studie med andra yrkesgrupper inom psykiatrin som läkare, 

psykologer och socionomer skulle ge möjligheten att se likheter och skillnader. 

Att genomföra studier med samma metod och samma tema med patienter inom 

rättspsykiatrisk vård som informanter skulle ge information om huruvida patientperspektivet 

stämmer överens med vårdarens. Uppfattar patienten berättandet på samma sätt som 

personalen eller finns betydande skillnader? 

Att studera berättandet hos rättspsykiatriska vårdare med kvantitativ ansats skulle ge 

möjlighet till generaliserad kunskap om berättandet. 



 
 

 
 

 

 48 

Slutsats 

Att berätta om sig själv för patienter i rättspsykiatrisk vård framstår som ett komplext 

fenomen med stor variationsrikedom. Patientens behov, brottets karaktär, tidsaspekter och 

informationsflödet påverkar. Medvetna val kan styra men ofta sker berättandet mer spontant. 

En del patienter har ett stort ett behov av närhet, andra inte. Brottet kan påverka på grund av 

rädsla hos vårdaren eller genom medvetna specifika förhållningsätt utifrån brott eller diagnos. 

Med erfarenhet hittar vårdare sätt att förhålla sig till berättandet. Lång vårdrelation blir 

djupare och mer oreflekterad. Vårdare konstaterar att dagens informationsflöde levererar 

uppgifter oavsett berättande på gott och ont. 

   Medvetenhet i vårdarrollen innebär att beakta vem som hör och hantera konsekvenser samt 

förmåga till gränsdragning och kommunikation. I heldygnsvården vårdas flera patienter 

samtidigt vilket innebär att vårdare måste vara medvetna om vem som lyssnar och hur detta 

kan påverka. Vårdare kan också behöva hantera kollegor med annan åsikt gällande vad som är 

lämpligt eller inte att berätta. Då berättandet är mångbottnat och individuellt för vårdaren och 

unikt för vårdrelationen, i den aktuella situationen, är det inte önskvärt att reglera berättandet 

generellt. Kommunikation med patienten är grundläggande för hur berättandet tas emot. 

Kroppsspråk och tonfall har stor betydelse. Att vara personlig ses som positivt och kan 

innebära att berätta om vardagliga, allmänna och generella saker utan att delge privata 

detaljer.  

   Att berätta om sig själv ger nycklar till relation. Vårdare delar sina känslor, alldagliga saker 

de personligen tycker om eller ej, för att bekräfta patientens känslor, få dem att öppna sig och 

skapa trevlig stämning. Vårdare ser vinster med att ge en bild av sig själva utanför 

vårdarrollen. Att vara ärlig mot patienten anses nödvändigt för att inte tappa förtroende. 

Förtroende och närhet skapas genom möten mellan människor som likar, där vårdare ser 

personen bakom brottet. 

   Att berätta om sig själv kan leda till lidande eller vara indifferent. Lögner skadar förtroendet 

hos patienter med redan sargad tillit. Att inte vara öppen med sig själv eller se sig som vitt 

skild från patienten kan göra patienten sluten. Lidande uppstår då vårdare pratar om sitt 

privatliv utan att inkludera eller beakta patienten. Vårdares berättande om egna problem eller 

negativa känslor kan belasta patienten. Att bli för privat kan ta fokus från den vård som 

patienten behöver. Ibland ses inget behov att berätta om sig själv för patienter eller att det inte 

bedöms tillföra patienterna något av värde. 
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Bilaga 1, Information om studie för specialistuppsats i psykiatrisk 

omvårdnad: Vårdpersonals tankar om att berätta om sig själva för 

Rättspsykiatriska patienter 

Angående godkännande för genomförande av studie med syftet att ta reda på: Vårdpersonals 

tankar om vad det kan innebära att berätta om sig själva och det privata i vårdande av 

patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård. 

Studien som planeras att komma genomföras från november 2014. Metoden som kommer 

användas är fokusgruppsintervjuer. Det är av intresse att få del av diskussionen som uppstår 

kring ämnet. Fokusgrupper är också en bra metod för att närma sig känsliga ämnen. Två 

grupper med fyra till sex personer i varje som arbetar som skötare eller sjuksköterskor på 

vårdavdelningarna. Fokusgruppsintervjuerna kommer ta ca en timme. Tid och plats för 

intervjuerna sker förslagsvis på arbetstid utifrån överenskommelse med respektive 

chefssjuksköterska. 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Johanna Anagrius kommer att vara 

moderator och specialist sjuksköterskestudent Matilda Mässing ska vara observatör. Det 

inspelade intervjumaterialet kommer att förstöras efter studiens avslut och deltagarnas 

identitet kommer behandlas konfidentiellt. När studien är avslutad kommer kliniken samt 

deltagarna att få möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen.  

Vid eventuellt obehag för deltagarna i samband med intervjun kan deltagaren när som helst ta 

en paus eller helt avbryta intervjun.  

Studien kommer i första hand att presenteras i form av en uppsats vid Ersta Sköndal 

Högskola. 

Eventuellt kan studien även användas i andra utbildningssammanhang.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

Johanna Anagrius 



 
 

 
 

 

 53 

Leg. Sjuksköterska, Studerande vid Specialistsjuksköterskeprogrammet mot psykiatrisk vård, 

programmet mot psykiatrisk vård, Ersta Sköndal Högskola.  

Johanna.anagrius@student.esh.se Telefonnummer 08-12340059, 0733546202 

Handledare : Anette Erdner, Lektor, Ersta Sköndal Högskola 

Anette.erdner@esh.se 

Stockholm 141022 
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Bilaga 2, Förfrågan om deltagande i studie  

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor och skötare inom rättspsykitarisk 

slutenvård och avser beskriva vårdpersonals tankar om vad det kan innebära att berätta om sig 

själva och det privata i vårdande av patienter. Målsättningen med undersökningen är diskutera 

dessa tankar i fokusgruppsintervjuer. 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen. 

 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en fokusgruppsintervju. Intervjun är som 

en vanlig diskussion under max två timmar, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. 

Gruppen kommer bestå av fyra till sex personer. Diskussionen kommer sedan skrivas ut, för 

att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra personuppgifter som visar vem 

som har blivit intervjuad. Det är Johanna Anagrius som kommer att intervjua, fungera 

moderator som det kallas när det handlar om fokusgruppsintervjuer. Matilda Mässing kommer 

att medverka som observatör at fokusgruppsintervjun. Intervjuupptagningen kommer att 

sparas på ett dataminne (USB). Insamlat material kommer att förvaras inlåst. En rapport 

kommer att skrivas när alla intervjuer är genomförda och då förstörs dataminnet. Rapporten 

kommer att finnas tillgänglig såväl i pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal 

högskolas bibliotek. 

, Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av 

nedanstående personer. 

 

Är Du intresserad att delta så kommer vi att kontakta Dig inom en vecka  

 

Handledare: Anette Erdner, 

Specialistsjuksköterska i psykiatri, lektor 

Ersta Sköndal, Högskola Institutionen för 

vårdvetenskap 

Tel. 0766-365053 

e-post: anette.erdner@esh.se 

Studerande: Johanna Anagrius, leg 

sjuksköterska, studerande vid 

specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning 

psykiatri, Ersta Sköndal högskola 

Tel: 0733-546202 

e-post: johanna.anagrius@student.esh.se 
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