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Abstract 

Hörberg, Ulrica (2008). Att vårdas eller fostras. Det rättspsykiatriska vårdandet och 
traditionens grepp. (To be the subject of care or the object of correction. Forensic psy-
chiatric care and the power of tradition). Acta Wexionensia  No 133/2008. ISSN: 1404-
4307, ISBN: 978-91-7636-590-8. Written in Swedish with a summary in English. 
 
To be sentenced to care in the forensic psychiatric services can be seen as one of 
the most comprehensive encroachments society can make on a person’s life and 
being, as it entails a limitation of the individual’s freedom but with no time limit. 
The aim of this dissertation is to describe caring in forensic psychiatry based on 
how it is experienced by those who perform the caring and by those are cared for 
in a maximum secure unit. A reflective lifeworld approach, based on phenome-
nological philosophy, has been applied. The data has been collected in interviews 
that have been analyzed by use of a meaning analysis searching for the essence 
of the phenomenon. The results of the research are presented in two empirical 
studies and a general structure based on the empirical findings. The dissertation 
also contains an excursus, a philosophical intermediate chapter containing fur-
ther analysis of the results of the studies. 
     The results show how the forensic psychiatric care is experienced as being 
non-caring by the patients with only small “pockets” of good care. Caring con-
sists of corrective techniques that are unreflected and contradictory, where the 
conditions are determined by the caregivers and the ward culture. The correcting 
takes place through the modification of the patients’ behaviour with the aim of 
the patients having to adapt themselves to the terms of the care provision. This 
care results in the patients trying, by use of different strategies, to adapt them-
selves to the demands of the caregivers in order to gain privileges. At the same 
time the patients long to get away from the care system and are lacking real, 
meaningful and close relationships. To be the subject of care entails struggling 
against an approaching overwhelming sense of resignation and to care entails 
experiencing both power and powerlessness in performing the care. A destruc-
tive power struggle is being waged within forensic psychiatric care that sup-
presses the caring potential and true caring is thus elusive. 
     The characteristics of forensic psychiatric care, based on the results of the re-
search, are clarified in the dissertation’s excursus. These include the corrective 
and disciplinary nature of forensic psychiatric care, its power and how this is ma-
terialized in care situations as well as the influence of tradition on current foren-
sic psychiatric care in the light of the work of the French philosopher Michel 
Foucault. 
     The dissertation shows that if the caring potential is to be able to be devel-
oped and form a caring nucleus for forensic psychiatric care then education lev-
els need to be further developed. A caring culture and caring environment is 
needed where true caring can gain a foothold. In order for this to become a pos-
sibility the current caring culture and environment must be clarified, questioned 
and examined. The prevalent fundamental ideas in forensic psychiatric care have 
to be “jeopardized” and challenged by new scientifically based ideas on what 
constitutes true caring in this context. 
 
Key words: Forensic psychiatry, forensic psychiatric nursing, phenomenology, reflective 
lifeworld research, patient perspective, caregiver perspective, caring science, Foucault. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om det svarta inom mig fick ord skulle jag kunna blanda det svar-
ta och orden med vitt, vitt, vitt… en gråskala som ingen än har hit-
tat namnet på. 
Om jag kunde lägga mer vitt i gråskalan skulle snart ett skimmer 
framträda… 
Skulle någon fråga efter en gråskala med det skimret? 
Kan en färg heta så? Gråskala med skimmer? 
Om jag fick berätta om allt det svarta som jag vill blanda med vitt 
och sedan orden direkt på, direkt på just den skalan, då ni, då ni 
Skulle ni förstå? Ni som aldrig har sett den färgen. 
Skulle någon förstå en färgskala som ingen ens vet namnet på? 
Och orden, dom svarta, som finns och lagras inom mig. 
Skulle någon lyssna på ord sagda av mig, ord som är svarta och 
snart försvinner i det verklighetsgrå… 
I en pärm på en sluten avdelning förvaras mina ord. 
Dom är små (Friberg, 1985, sid. 95). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 

Jag sitter och begrundar min doktorandtid som både har gått fort och sakta på en 
och samma gång. Då jag steg in i forskarutbildningen 2003 fanns det ett klart och 
tydligt mål – att skriva en avhandling. Men hur skulle det gå till? Trots en mål-
medvetenhet präglades till en början tillvaron som doktorand av förvirring och 
ovisshet. Successivt har denna tillvaro mer och mer kommit att präglas av klarhet 
och förståelse. Jag vill likna den inledande tiden som doktorand vid att försöka 
lägga ett pussel. När jag började lägga mitt pussel fanns det en vag bild av vad 
som skulle komma ur det, jag såg en kontur på den helhet det skulle utmynna i. 
Jag samlade successivt på mig olika pusselbitar. Det var ”bitar” av vårdveten-
skap, vetenskapsteori, livsvärld, fenomenologi, intervju, datainsamling, analys, 
etik, filosofi m.m. Jag kunde inte ta till mig allt på en gång, och fick således bör-
ja med en bit i taget. Men för att förstå en ”bit” så förstod jag snart att jag också 
var tvungen att förstå den i relation till något annat. Här fick jag stöd av det fe-
nomenologiska förhållningssättet ”figur” och ”bakgrund”. Nu har pusselbitarnas 
konturer suddats ut och det finns inga ”bitar” längre, dessa är sammanflätade och 
har utmynnat i en helhet, föreliggande avhandling. 

I min strävan att nå mitt mål har det under denna tid funnits många betydelse-
fulla människor som har stöttat mig, och som jag vill tacka.  

Jag vill börja med att tacka mina handledare Karin Dahlberg och Reet Sjögren 
för ett oerhört stort engagemang och stöd igenom hela avhandlingsarbetet, ni har 
varit, och är helt fantastiska. Jag har alltid känt mig varmt välkommen till er. 
Med ert stöd har inget känts omöjligt!  

Jag vill tacka Åsa Axelsson, min handledare då jag skrev min magisteruppsats 
som uppmuntrade mig att söka forskarutbildning. Tack till Carina Elmqvist som 
jag lärde känna under ”magistertiden”, för ditt stöd både då och nu. Tack till Mi-
kael Rask som inspirerade mig att välja det rättspsykiatriska området och som 
handledde mig i början av forskarutbildningen.  

Tack till Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete som givit mig möj-
lighet att gå denna forskarutbildning, och som också givit mig goda förutsätt-
ningar att genomföra den. Tack till kollegorna vid IVOSA och ett särskilt tack 
till kollegorna i sjuksköterskeprogrammet som visat förståelse för att jag inte all-
tid har varit delaktig i gemensamt arbete. Ett extra tack till Karin Alfengård för 
alla ”små” uppmuntringar i vardagen, det har alltid varit kul och berikande att 
arbeta med dig.  

Jag vill tacka alla doktorandkollegor, både gamla och nya, som givit värdeful-
la kommentarer på mitt arbete och för god vänskap. Ett alldeles extra stort tack 
till Lise-Lotte Ozolins som alltid har stöttat mig och varit en god samtalspartner 
vad det gäller det mesta, och som under denna tid blivit en av mina allra bästa 
vänner.  



Under min doktorandtid har jag även haft möjligheten att delta i ett lärorikt 
forskningssamarbete med Bournemouth University. Tack Karin Dahlberg för att 
jag har fått möjlighet att delta i detta samarbete där jag också har haft möjlighet 
att presentera delar av min forskning och då även fått värdefulla synpunkter. 
Tack till Les Todres, Kate Galvin, Steve Keen, Karen Rees, Margaretha Eke-
bergh, Bengt-Olof Petersson och Lise-Lotte Ozolins. Ett extra tack till Steve och 
Lise-Lotte för samarbetet kring forskningsspridning som har resulterat i ett 
gemensamt ”paper” med min forskning som empiriskt underlag. Även tack till 
Sue Baker, som ordnade studiebesök inom den rättspsykiatriska vården i Bour-
nemouth med omnejd. 

Under forskningens framskridande har det funnits flera tillfällen då min 
forskning varit föremål för kritisk granskning. Jag vill tacka Ingegerd Fagerberg, 
Johan Cullberg, Marie Rusner och Susanne Syrén för värdefull granskning av 
mitt material. Då jag gav min in på filosofins område behövde jag både extra 
granskning och handledning. Jag vill tacka Claes Ekenstam för värdefull gransk-
ning och handledning i arbetet med avhandlingens exkurs. Det har varit till en 
stor hjälp för att försöka förstå Michel Foucaults texter. Jag vill även tacka Mat-
tias Bäckström för en inspirerande föreläsning om Foucault i relation till den 
psykiatriska vården, vilken blev en startpunkt för arbetet med exkursen. 

Tack till Elin Hörberg som har bistått med korrekturläsning i slutet av avhand-
lingsarbetet. Tack till Patrik Hörberg för utformningen av avhandlingens 
omslagsbild. Jag vill även tacka David Brunt för den engelska översättningen. 

Ett stort tack till alla informanter i studien, utan er hade denna forskning inte 
varit möjlig. Även tack till kliniken där jag har fått möjlighet att genomföra 
forskningen och till de personer som har hjälpt mig att finna informanter. 

I min vardag finns det flera betydelsefulla personer, som på olika sätt varit ett 
stöd under dessa år. Ett innerligt tack till min älskade make Germund och mina 
älskade barn Filip och Cornelia som bara genom sin närvaro har stöttat mig och 
som alltid har trott på min förmåga. Ett stort tack till mina föräldrar Lars och 
Monica som alltid ställer upp när jag behöver hjälp. Tack till mina bröder Patrik 
och Marcus, för delat filmintresse. Att få sjunka in i filmens värld har varit min 
återhämtning, och aldrig har jag sett så många filmer som under dessa år. Tack 
även till alla vänner, för att ni finns! 
 
Garphyltan Ryd, januari 2008 
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Inledning 

Patienter inom den slutna rättspsykiatriska vården tillbringar övervägande vård-
tid på en vårdavdelning tillsammans med andra patienter och med vårdare1. Det 
är således i vårdvardagen som vårdandet2 sker. En stor del av patienternas möj-
ligheter till vardagliga mellanmänskliga kontakter begränsas till eller möjliggörs 
i den vårdvardag de lever i.  

Denna avhandling fokuserar vårdandet inom den slutna rättspsykiatriska vår-
den. Valet och intresset för att studera området kommer ur det rättspsykiatriska 
vårdandets komplexitet. De komplexa förhållanden som råder är dels att vårdan-
det sker under tvångslagar, där patienterna vårdas mot sin vilja, och dels att pati-
enterna lider av en allvarlig psykisk störning och oftast gjort sig skyldiga för 
brott. Dessutom vårdas de ofta under långa vårdtider och i en institutionsmiljö 
präglad av hög säkerhet. Frågor väcktes om hur det är möjligt att vårda utifrån 
dessa förutsättningar, och hur patienterna erfar den vård de får. Är den vård som 
bedrivs tillräckligt vårdande? 

Min förhoppning är att kunna öka kunskapen om det rättspsykiatriska vårdan-
det genom att utifrån en vetenskaplig grund beskriva erfarenheter av att vårda 
och vårdas inom den rättspsykiatriska vården. Därtill har jag en önskan om att 
kunna tydliggöra vad som saknas och vad som mer behövs i vårdandet för att 
dessa människor ska få den vård som de behöver, för att hälsa ska kunna främjas 
och för att de inte skall begå nya brott. 

––––––––– 
1 De som vårdar patienterna i vårdvardagen är sjuksköterskor och skötare. Det kan även förekomma 

att andra yrkeskategorier möter patienterna i vårdvardagen såsom behandlingspedagorer. Inom den 
rättspsykiatriska vården finns även yrkeskategorier såsom läkare, psykologer, kuratorer, arbetstera-
peuter, socioterapeuter, sjukgymnaster och pedagoger som arbetar med riktade behandlingsinsatser. 

2 Med det rättspsykiatriska vårdandet menas i denna avhandling det vårdande som sjuksköterskor och 
skötare ger i vårdvardagen. Jag har valt att genomgående i avhandlingen benämna dessa yrkesgrup-
per som vårdare. 
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Bakgrund 

Bakgrunden för forskningen utgörs av en beskrivning av den rättspsykiatriska 
vårdens förutsättningar och innehåll. En beskrivning görs även av rättspsykiat-
rins framväxt i Sverige, vad gäller vård och rättsliga aspekter. Vidare beskrivs 
den rättspsykiatriska vårdkontexten där den empiriska forskningen är genomförd. 
Avslutningsvis följer en litteratur- och forskningsöversikt av intresse för förelig-
gande avhandling.   

Den rättspsykiatriska vården 
Socialstyrelsen (2002) beskriver det svenska tillvägagångssättet att ingripa och 
omhänderta psykiskt störda lagöverträdare som unikt. Sverige och några få län-
der i världen har det i lag reglerat att alla medborgare har ansvar för sina hand-
lingar, och därför ska dömas för de brott de begår3. Emellertid ska påföljden av 
brottet anpassas till brottslingen. Som en påföljd av brott kan en person av dom-
stol bli överlämnad till rättspsykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård 
(LRV)4 med eller utan särskild utskrivningsprövning (SUP)5. Personen har då 
genomgått en psykiatrisk undersökning6 och/eller en rättspsykiatrisk undersök-
ning (RPU)7 och bedömts lida av en allvarlig psykisk störning8 (Lidberg & Wik-
lund, 2004; Socialstyrelsen, 2002).  

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)9 och lagen om rättspsykiatrisk vård 
(LRV) är tilläggslagar10 till hälso- och sjukvårdslagen (HSL)11, vilket innebär att 

––––––––– 
3En kartläggningsstudie har gjorts över hur EU-länderna juridiskt behandlar psykiskt störda brotts-

lingar. Studien visar på stora variationer i hur lagen är reglerad för psykiskt störda brottslingar och 
hur de enligt lag benämns, bedöms, behandlas och placeras (Dressing, Salize & Gordon, 2007). 

4 Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. 
5 SUP används då det anses föreligga risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Det innebär en 

betoning på samhällsskyddet och där utskrivningar och friförmåner är en fråga för förvaltnings-
domstolarna (Lidberg & Wiklund, 2004). 

6 En § 7 undersökning. Dock räcker inte en § 7 undersökning vid överlämnande till rättspsykiatrisk 
vård med SUP då det krävs en rättspsykiatrisk undersökning (Lidberg & Wiklund, 2004). 

7 Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.  
8 Enligt SOSFS 2000:12 räknas följande tillstånd som allvarlig psykisk störning: psykos, depression 

med självmordsrisk, svår personlighetsstörning med impulsgenombrott av psykoskaraktär, svår 
psykisk störning med starkt tvångsmässigt beteende.  

9 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. 
10 Tvångslagarna LPT och LRV är kompletterande föreskrifter för den psykiatriska vården som är 

förenat med frihetsberövande. 
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föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen i grunden även gäller all tvångsvård. 
Flertalet av patienterna inom den rättspsykiatriska vården vårdas enligt LRV 
med SUP, med innebörden att vården får pågå under högst fyra månader. Däref-
ter krävs det av chefsöverläkaren en ny ansökan till länsrätten om fortsatt vård. 
Länsrätten kan då medge en förlängning av vårdtiden om högst sex månader åt 
gången (Lidberg & Wiklund, 2004) 12. 

Enligt en inventering13 som genomfördes 2005 vårdades det i Sverige ca 1400 
personer med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) varav 35 % var un-
der permission (Socialstyrelsen, 2005). Uppgifterna visar en ökning av vård en-
ligt LRV då det år 2000 vårdades ca 1000 patienter (Socialstyrelsen, 2002)14. 
Denna ökning kan inte förklaras med att det överlämnats fler människor till 
rättspsykiatrisk vård. Antalet för hela landet har varit relativt stabilt de senaste 
tio åren, nämligen 375-380 patienter per år. En förklaring kan dock vara att vård-
tiderna har blivit längre och att patienterna tycks ha en allt mer komplex proble-
matik. Patienter som lider av sjukdomar med psykosproblematik utgör över 60 % 
av de rättspsykiatriska patienterna och 75 % av patienterna inom rättspsykiatrin 
har gjort sig skyldiga till någon form av våldsbrott (SOU 2006:91). Männen do-
minerar inom den rättspsykiatriska vården. Endast 13 % av de rättspsykiatriska 
patienterna i Sverige är kvinnor (Socialstyrelsen, 2005). 

Patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård kan vårdas på 
enheter med olika säkerhetsnivå. Regionvårdsenheter15 har ett förhöjt skalskydd 
och kan vårda de patienter som kräver högst säkerhet. Nästa nivå är enheter på 
länsnivå med ett något lägre skalskydd. Den tredje nivån innebär att patienterna 
vårdas på allmänpsykiatriska avdelningar med samma säkerhetsnivå som för de 
patienter som inte överlämnats till vård enligt LRV (Socialstyrelsen, 2005; SOU 
2006:91)16. Säkerhets- och skyddsaspekterna är framträdande i den rättspsykiat-
riska vården. Nya föreskrifter (SOSFS 2006:9) gällande säkerhet trädde i kraft 
den 1 juli 2006. Reformen syftar till att ytterligare säkerställa skydd för patienter, 
personal och övriga samhället i samband med rättspsykiatrisk vård, rättspsykiat-

                                                                                                                                   
11 I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) framgår att vården ska bygga på respekt för patien-

tens självbestämmande och integritet, samt att behandlingen så långt det är möjligt skall utformas 
och genomföras i samråd med patienten.  

12 Chefsöverläkaren måste fortlöpande pröva patientens vårdbehov och det krävs ett aktivt beslut från 
länsrätten för utskrivning, vilket innebär att en intagning enligt LRV med SUP inte kan löpa ut av 
sig självt (Lidberg & Wiklund, 2004). 

13 Socialstyrelsen genomförde en inventering den 18 maj 2005 av dem som vårdades enligt LRV.  
14 Vid ca 80 % förelåg särskild utskrivningsprövning (SUP). Socialstyrelsen (2005) visar att antalet 

inneliggande patienter med särskild utskrivningsprövning har ökat från 674 patienter år 1995 till 
825 patienter år 2005. 

15 I Sverige finns det sex regionvårdsenheter belägna i Umeå, Sundsvall, Säter, Katrineholm, Vadste-
na och Växjö. 

16 Chefsöverläkaren som ansvarar för området där patienten är bosatt beslutar om på vilken vårdnivå 
eller enhet vården ska bedrivas (SOU 2006:91). 2005 vårdades 40 % av LRV-patienterna med SUP 
på regionvårdsenheter, 49 % på länsenheter och 11 % på allmänpsykiatriska kliniker (Socialstyrel-
sen, 2005). 
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risk undersökningsverksamhet och övrig psykiatrisk tvångsvård (Socialstyrelsen, 
2007; SOSFS 2006:9)17. 

Rättspsykiatrin ansvarar för diagnostik, behandling och rehabilitering (Natio-
nell psykiatrisamordning, 2007). Vården syftar till att behandla och hjälpa pati-
enten till att förstå och hantera sin psykiska störning för att minimera risken för 
återfall i brottslighet, vilket ses som ett samhällsskydd (SOU 2006:91). Vidare 
syftar vården som vid all annan vård till att förbättra patientens hälsa och öka 
livskvaliteten, genom att vården ska främja ett självständigt liv för patienten med 
återinträde i samhället (Nationell psykiatrisamordning, 2007; SOU 2006:91). För 
varje patient som kommer under rättspsykiatrisk vård ska det upprättas en vård-
plan18 som kontinuerligt ska utvärderas. Vårdplanen ska särskilt fokusera insat-
ser som är brottsförebyggande och patientens delaktighet och inflytande ska även 
tillgodoses (SOSFS 2000:12). I slutrapporten till socialstyrelsen betonar Natio-
nell psykiatrisamordning (2007) vikten av brottsbearbetning, vilket kan ge pati-
enten insikt om sin psykiska störning och dess konsekvenser. Därigenom kan pa-
tienten också ges möjlighet att kontrollera och hantera sitt beteende. Vidare påta-
las att den rättspsykiatriska vården ska vila på en humanistisk människosyn och 
att det krävs ett professionellt förhållningssätt av alla som vårdar. Detta förhåll-
ningssätt ska präglas av en syn på alla människors lika värde, en strävan efter att 
förstå patientens upplevelser och reaktioner samt en förståelse för egna upplevel-
ser och reaktioner i olika vårdsituationer, vilket kräver en medveten reflekteran-
de hållning hos vårdaren.  

Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad tog 2003 fram en värdegrund i syfte 
att prägla den rättspsykiatriska omvårdnaden i Sverige. 

 
Att se människan bakom brottet och ha modet att finnas kvar i alla situa-
tioner. Detta utgår från mellanmänsklig kärlek, äkthet och ur godhetsprin-
cipen. 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 (Nationell psykiatrisamordning, 2007 sid. 96). 

 
Vårdarna19 är de som tidsmässigt har mest kontakt med patienterna och i vård-
vardagen inryms olika vårdaktiviteter som har ett rehabiliteringssyfte såsom 
stödsamtal och pedagogiska interventioner (Nationell psykiatrisamordning, 
2007). I en enkätstudie av Rask och Hallberg (2000) belyses omvårdnadens in-
nehåll i den rättspsykiatriska vården i Sverige. Resultatet visar att det övervä-
gande handlar om praktiska göromål på avdelningen, planering av aktiviteter 
med patienter, regelbundna enskilda samtal med patienter, att träna patienter so-
cialt och i ADL-funktioner20, skriftlig omvårdnadsplanering och bedömningar av 
patienters förmåga att klara av aktiviteter utanför avdelningen.  

––––––––– 
17 I föreskriften behandlas områden såsom vårdinrättningens säkerhetsanpassning och säkerhetsklas-

sificering, krav på säkerhetsansvarig befattningshavande, placering av patienter och förtydligande 
om skyldigheter att anmäla brister i säkerheten. 

18 Ansvar för upprättande av vårdplan har chefsöverläkaren. 
19 Vårdarna är de som möter patienterna i vårdvardagen, vanligtvis sjuksköterskor och skötare. 
20 ADL är en förkortning för ”Activities of Daily Living”. 
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I rapporten från SOU (2006:91) påtalas krav på att vården ska baseras på me-
toder och arbetssätt som bygger på aktuell kunskap och att vården ska vara av 
hög kvalitet, vilket ses som extra viktigt då dessa patienter inte själva har möj-
lighet att välja sin vård. Dessutom påtalas att det behövs arbetas aktivt med etis-
ka frågeställningar för att vården ska kunna bedrivas tillfredsställande21. Att 
överlämna en patient till rättspsykiatrisk vård enligt LRV, beskrivs i rapporten 
som ett av de mest omfattande ingreppen som samhället gör i en människas liv i 
Sverige. 

En svensk studie av Sturidsson, Turtell, Tengström, Lekander och Levander 
(2007) visar hur patienternas tid används på en rättspsykiatrisk klinik. 46 patien-
ter intervjuades om vad de gör under ett dygn och totalt 122 olika aktiviteter rap-
porterades. Av dessa bildades fem kategorier: sömn och vila, ostrukturerade ak-
tiviteter, dagliga rutiner, strukturerade aktiviteter och behandling. Kategorin be-
handling innefattas av sådant som har en tydlig anknytning till psykiatrisk vård 
såsom medicinsk behandling, psykoterapi, konsulterande samtal med läkare och 
vårdare samt arbetsterapi. Resultatet visar att mindre än 20 minuter per dygn be-
stod av behandling och 1.6 timme per dygn utgjordes av strukturerade aktiviteter. 
Till dagliga rutiner användes 4.5 timmar varar över 2 timmar bestod av vila. Cir-
ka 9 timmar utgjordes av ostrukturerade aktiviteter. 

Rättspsykiatrins framväxt i Sverige 
Detta avsnitt beskriver rättspsykiatrins framväxt utifrån vårdens innehåll och 
rättsliga aspekter. 

Aspekter på vården 

Sjöström (1992) beskriver hur det i Sverige under 1800-talet växte fram flera in-
stitutioner som var avsedda att kontrollera, fostra och rehabilitera människor som 
på ett eller annat sätt störde samhällets ordning, vilket innebar att det på institu-
tionerna vistades både brottslingar och psykiskt sjuka, men även andra av sam-
hället stigmatiserade människor. Jönsson (1998) betonar i sin avhandling att sin-
nesjukvården under 1800- och 1900-talet intog en vacklande ställning mellan 
kroppssjukvården och fångvården, men med en klar vilja och strävan att efterlik-
na kroppssjukvården. Likheterna med kroppssjukvården var bl.a. de medicinska 
behandlingarna, journalföringen och sättet att placera patienterna i rummet för 
kontinuerlig övervakning. Medan släktskapet med fångvården var tvånget, låsta 
dörrar, långa vårdtider samt en strävan att korrigera avvikande beteenden. Jöns-
son beskriver att vården för de patienter som var dömda för brott men befriade 

––––––––– 
21 Socialstyrelsen (1997) identifierade i en nationell översyn, de problem som förelåg på 1990-talet i 

den rättspsykiatriska vården. De påvisade problem som handlade om kompetensbrist, avsaknad av 
vetenskapligt grundade behandlingsprogram och svårigheter i att tillgodose patienters delaktighet. 
Vidare belystes problem som relaterades till långa vårdtider, en hög andel missbrukare, en vård-
miljö med mentalsjukhuskaraktär samt bristande vårdplanering, rutiner för eftervård och uppfölj-
ning av behandlingsresultat. 
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från ansvar hade stora likheter med fångvården. Dock framstod inte fängelset 
som någon förebild för psykiatrin, men enligt Jönsson förelåg det ett tydligt 
släktskap dem emellan vad gällde specialavdelningar och fasta paviljonger. Vi-
dare belyser Jönsson att sinnessjukvården ideligen strävade efter att lämna spå-
ren av det förflutna bakom sig då det inte ansågs tillräckligt vetenskapligt, ratio-
nellt eller humant. ”Sett som ett flöde av tid låg framtiden i den ljusa, öppna sa-
len” (sid. 262) medan det som ansågs vara frånstötande placerades till historien. 
Även Åman (1976) framhåller att sinnessjukvården i varje historiskt skede me-
nar att vården har lämnat ett brutalt och inhumant förflutet och att en bättre vård 
tagit vid.  

Jönsson beskriver att vården strävade efter att förändra människan, och visar i 
sin studie vilka egenskaper som man ansåg att patienten borde ha tillägnat sig 
under vårdtiden. 

 
Denna människa borde kunna arbeta under ordnade former, hon skulle 
vara utrustad med förmågan att vistas på rätt ställe vid rätt tidpunkt och 
hon måste visa att hon förmådde underordna sig överhetens vilja, regle-
menten och ordningar (sid. 267-268). 

 
Vidare beskrivs av Sjöström (2000) att mentalsjukhusens funktion på 1960-talet 
var att fostra, vakta och bevaka de intagna. Vården gick i stort ut på att fostra de 
intagna till skötsamma institutionsmedborgare. Eivergård (2003) har i sin av-
handling studerat disciplinering och styrning i sinnessjukvården mellan åren 
1850-1970 och menar att styrningen över tid har ändrat karaktär genom att den 
successivt förefaller vara mindre brutal, mer lågmäld och använder mer sofistike-
rade metoder för disciplinering. Men Eivergård poängterar ändå att patienternas 
frihet alltid är villkorad, d.v.s. att friheten har ett pris genom att patienten måste 
underkasta sig de regler och normer som gäller. 

Den psykiatriska vården och i synnerhet den rättspsykiatriska vården kritise-
rades hårt i den allmänna samhällsdebatten på 1960 och 1970-talen i Sverige22. 
Kritiken handlade om patienternas bristande rättssäkerhet och vårdens makt. 
Riksförbundet för mental och social hälsa (RSMH) var aktiva i försöken att be-
kämpa den ”politiska psykiatrin” (Qvarsell, 1993). 

 

––––––––– 
22 Samtidigt pågick det i västvärlden en kritik mot den psykiatriska vården, som även påverkade den 

svenska debatten. Foucaults (1961/2001) verk Vansinnets historia under den klassiska epoken och 
Goffmans (1961/2005) verk Totala institutioner har varit betydelsefulla i kritiken av de psykiatris-
ka institutionerna. Under denna tid publicerades även flera ”anti-psykiatriska” skrifter som också 
påverkade debatten om den psykiatriska verksamheten. Som klassiska anti-psykiatriska texter kan 
förutom Goffmans (1961/2005) Totala institutioner även Thomas Szasz’s (1961/1974) verk The 
Myth of Mental illness och Ronald Laings (1960/1968) verk Det kluvna jaget nämnas.  
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Rättsliga aspekter 

Följande genomgång av tvångsvårdens rättsliga aspekter visar att patienternas 
rättssäkerhet återkommande fokuserats och varit en betydande anledning till var-
för en ny lag som reglerar tvångsvården ansetts vara nödvändig.  

Kriminallagen i Sverige har sedan medeltiden befriat sinnessjuka från straff 
(Qvarsell, 1993). Både Qvarsell (1993) och Lidberg (2004) beskriver att det re-
dan i bibelns gamla testamente finns en formulering med innebörden, att om en 
sinnessjuk utför en brottslig gärning ”utan vett och vilja” ska denne inte straffas. 
Qvarsell menar även att detta ligger till grund för hur vi fortfarande ser på de 
psykiskt sjukas straffrättsliga undantagsställning. Det var emellertid inte förrän i 
slutet på 1800-talet, som diskussioner påbörjades om hur man skulle bedöma 
ifall lagöverträdare varit sinnessjuka eller inte då brottet begicks. I sinnessjukla-
gen från år 185823 framgår det att sinnessjukvårdens uppgift var att försöka be-
handla den sjuke så att denne skulle kunna återvända till samhällslivet. Dessutom 
klargjordes det i strafflagen från år 186424 att det endast var brister i ”förståndets 
bruk” som skulle kunna befria brottslingen från ansvar. Björkman (2001) har 
studerat hur tvångsvården framställdes i Sverige under åren 1850-1970. Studien 
visar att samhällsskyddet har varit det största motivet för att använda tvångsvård. 
Det framhålls att bedömning av både farlighet och sjuklighet, har varit centralt 
för att ge tvångsvården legitimitet. 

I slutet på 1800-talet vårdades de sinnessjuka brottslingarna oftast på de van-
liga hospitalen, men det fanns en skillnad i utskrivningsförfarandet av patienter-
na. De sinnessjuka brottslingarna kunde endast skrivas ut av hospitalets Översty-
relse. Det förelåg också oenigheter mellan kriminalvården och sinnessjukvården 
om vem som skulle ta hand om de sinnessjuka brottslingarna och ansvaret för pa-
tienterna bollades mellan de båda institutionerna (Qvarsell, 1993).  

Rättspsykiatrins25 ställning som en ny vetenskaplig disciplin och medicinsk 
specialitet påbörjades under 1800-talets andra hälft, men avslutades först efter 
andra världskriget då den första ordinarie professuren inrättades (Qvarsell, 
1993)26. Rylander och Bendz (1947) beskriver att rättspsykiatrin uppgift var att 
vägleda de dömande och administrativa myndigheterna i hur psykiskt abnorma 
individer skulle bedömas i rättsliga avseenden. Brott betraktades som en tillfällig 
eller varaktig brist på anpassningsförmåga till samhällets lagar, vilket också an-
sågs som ett utmärkande drag hos psykiskt abnorma individer. 

I början av 1900-talet inrättades de första kriminalavdelningarna27 för straffri-
förklarade, på sinnessjukhusen28. De nya specialavdelningarna syftade både till 

––––––––– 
23 SFS (1858:50) 
24 SFS (1864:11) 
25 Begreppet rättspsykiatri användes redan i början av 1900-talet (Qvarsell, 1993). 
26 Framstående i den rättspsykiatriska utvecklingen var läkaren Olof Kinberg (1873-1960) som fram-

lade sin doktorsavhandling 1908 och sedermera blev docent i rättpsykiatri 1909 (Qvarsell, 1993). 
27 Även kallade specialavdelningar. 
28 Den första kriminalvårdsavdelningen i Sverige inrättades i Växjö 1906 med 100 vårdplatser med 

upptagningsområde i hela södra Sverige. Därefter inrättades mindre enheter i Sverige som benämn-
des som ”fasta paviljonger”, vilket karaktäriserades av att de var svåra att rymma ifrån. De första 
fasta paviljongerna var i Säter och Västervik (Qvarsell, 1993). 
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att ge patienterna vård och att skydda samhället. Således skulle vården inte styras 
av straffrättsliga principer. Det inrättades en ny sinnessjuklag år 193129 där det 
betonades att lagen i möjligaste mån skulle garantera patienternas rättssäkerhet 
och personliga frihet. Det visade sig att kritiken mot rättspsykiatrin växte fram 
med anledning av patienternas svaga rättssäkerhet och sinnesundersökningarnas 
bristande tillförlitlighet. Det publicerades även biografisk litteratur av straffriför-
klarade människor, som kritiserade det rättspsykiatriska systemet och som 
beskrev tillvaron på institutionerna (Kassman, 1937; Yerrik, 1939). På 1960-talet 
inrättades brottsbalken30 och lagen om sluten psykiatrisk vård (LSPV)31, och 
straffriförklaringen avskaffades. De psykiskt störda lagöverträdarna hade dock 
fortfarande en särställning, vilket visar sig i brottsbalkens lagtext (Qvarsell, 
1993) 32.  

Socialstyrelsen (1980) påvisade att det förelåg problem i hur LSPV tolkades 
och användes. Förutom den som led av en sinnessjukdom kunde även den som 
led av en grav psykisk abnormitet33 placeras inom rättspsykiatrisk vård. Denna 
vaga och mångtydiga formulering gav utrymme för personliga tolkningar. Även 
om det formellt var domstolen som avgjorde om en person skulle dömas till slu-
ten psykiatrisk vård, var det i praktiken psykiatern med bedömningsteamet som 
avgjorde om påföljden skulle bli vård eller fängelse.  

1992 trädde LRV i kraft, där en viss förändring av synen på psykisk sjukdom 
och abnormitet syns. Det nya samlingsbegreppet blev allvarlig psykisk störning. 
Syftet med den nya lagen var att stärka rättssäkerheten för patienterna, stärka 
samhällsskyddet och begränsa användandet av tvångsvård och tvångsåtgärder 
(Socialstyrelsen, 1991). Det bör även betonas att det dröjde till år 1982 innan det 
inrättades någon rättspsykiatrisk enhet för kvinnor (Lidberg & Wiklund, 2004)34. 

Beskrivning av denna avhandlings empiriska 
rättspsykiatriska vårdkontext 
Denna beskrivning baseras på de genomförda intervjuerna i avhandlingens studi-
er och på fältanteckningar som gjorts, och syftar till att ge en övergripande bild 
av hur vårdvardagen och dess miljö kan se ut inom den rättspsykiatriska vården. 

––––––––– 
29 SFS (1929:321) trädde i kraft 1931. 
30 SFS (1962:700) trädde i kraft 1965. 
31 LSPV (1966:293) trädde i kraft 1967. 
32 SFS (1962:700), Brottsbalken, kap. 33, § 2-3: ”För brott som någon begått under inflytande av 

sinnessjukdom, sinnesslöhet, eller annan själslig abnormitet av så djupgående natur, att den måste 
anses jämställd med sinnessjukdom, må ej tillämpas annan påföljd än överlämnande till särskild 
vård eller, i fall som angives i andra stycket, böter eller skyddstillsyn” (Qvarsell, 1993, sid. 331). 

33 Det förelåg svårigheter att exakt definiera vad psykisk abnormitet innebar, men det handlade om de 
tillstånd som inte kunde räknas som en sinnessjukdom. 

34 Enheterna kom till efter ett medialt uppmärksammat fall ”Elisabeth” som låg fastkedjad på Lång-
bro sjukhus. Det bidrog till att Socialstyrelsen ändrade sin uppfattning och gav möjlighet att även 
vårda kvinnor på specialenheter (Lidberg & Wiklund, 2004). 
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Datainsamlingen för föreliggande studie är genomförd på en rättspsykiatrisk 
klinik med lång tradition av rättpsykiatrisk verksamhet, där det bedrivs regions-
vård, vilket innebär att enheten har ett förhöjt skalskydd och möjlighet att vårda 
särskilt vårdkrävande eller samhällsfarliga patienter. På kliniken finns enheter 
med olika hög säkerhet och patienterna kan vid behov flyttas till en enhet med 
högre säkerhet.  

Miljömässigt är det en sluten vårdmiljö där vårdavdelningarna är avskiljda 
från varandra. För att ta sig in eller ut från en vårdavdelning eller från kliniken är 
det flertalet dörrar och slussar med säkerhetssystem. Inne på vårdavdelningen är 
en del gemensamhetsutrymmen låsta under vissa tider, såsom matsal, pentry och 
rastgård. Det finns fastställda mattider och tider då kaffe serveras.  

De flesta patienterna har ett eget rum35. Dusch och toalett delas av flera pati-
enter. Patienterna har egen nyckel till sitt rum och kan alltså låsa om sina tillhö-
righeter och efter sig själva, men vårdarna har alltid möjlighet att gå in i patien-
ternas rum. För patienterna finns det tillgång till rökrum och gemensamhetsut-
rymme såsom ”dagrum” med TV och musikanläggning. Det finns en rastgård i 
anslutning till varje avdelning som är öppen bestämda tider under dagen. 

Vårdarna har en expedition med fönster ut mot avdelningen i nära anslutning 
till dagrummet. Det finns även andra expeditioner och samtalsrum på avdelning-
en och dessutom personalrum i anslutning till avdelningen. Vårdarna bär över-
fallslarm och identitetskort inne på kliniken. 

Vårdarna arbetar i vårdlag och ansvarar för planering och genomförande av 
omvårdnaden för ett antal patienter. I varje vårdlag finns en omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska eller 1:e skötare som även ansvarar för dokumentation och om-
vårdnadsplan. Kontinuerligt genomförs vårdkonferenser där andra yrkeskatego-
rier deltar såsom läkare, psykolog, kurator och arbetsterapeut. Patienter deltar en 
begränsad tid av vårdkonferensen. Patienterna kan erhålla kontinuerlig individu-
ell terapi36 och patienterna kan också delta i samtalsgrupper eller gruppterapier 
såsom exempelvis missbruksgrupp eller dialektisk beteendeterapi. 

Utanför vårdavdelningen finns arbetsterapi med flera olika inriktningar och 
möjligheter till arbetsträning och även skolverksamhet. Det finns även lokaler för 
fysisk aktivitet, social träning och kioskverksamhet med fritidsaktiviteter såsom 
biljard, pingis och bingo. 

På avdelningarna där studierna är genomförda inleds dagen med ett morgon-
möte där patienterna har möjlighet att framföra önskemål om aktiviteter under 
dagen eller framöver. Patienterna berättar även vad de har inplanerat i sitt sche-
ma för dagen såsom t.ex. frigång, arbetsterapi eller samtal. Utifrån personaltäthe-
ten, de fasta rutinerna och patienternas individuella scheman planeras vad som 
förutom detta är möjligt att genomföra under dagen. 

––––––––– 
35 På en av avdelningarna delade två patienter rum. 
36 Hos psykolog, kurator eller annan terapeutiskt utbildad personal. 
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Det rättspsykiatriska vårdandet – en litteratur- 
och forskningsöversikt  
För att få en överblick om forskningsfronten inom det rättspsykiatriska fältet har 
en generell litteratursökning gjorts. Sökningen visar både nationellt och interna-
tionellt, att det finns betydligt mer forskning inom rättspsykiatri utifrån ett medi-
cinskt, sociologiskt och psykologiskt perspektiv än med ett vårdvetenskapligt el-
ler omvårdnadsvetenskapligt perspektiv37. Dåderman och Wiklund (2004) visar i 
en översikt över svensk rättspsykiatrisk forskning vilka områden som har befors-
kats eller där pågående forskning bedrivs. De områden som beskrivs är forskning 
om bakgrundsfaktorer och mental status hos de människor som genomgår rätts-
psykiatrisk undersökning, missbruk och biologiska faktorer i relation till våld, 
riskfaktorer för återfall, olika riskbedömningsinstrument och dess validitet, nya 
och svåra diagnoser, olika psykologiska test och skattningsskalor. I Dåderman 
och Wiklunds översikt presenteras ingen forskning som har fokus på rättspsyki-
atriskt vårdande eller omvårdnad.  

En specifik litteratursökning har genomförts för att undersöka forskningsfron-
ten inom de områden som berör rättspsykiatriskt vårdande och omvårdnad. Sök-
ningen har innefattat vetenskapliga artiklar, avhandlingar och facklitteratur38.  

Sökningen visar att det finns få studier som belyser det rättspsykiatriska vår-
dandet ur ett vårdar- eller patientperspektiv, i synnerhet kvalitativa studier med 
ett patientperspektiv. Den övervägande delen av de studier som har återfunnits 
har inte ett uttalat fokus på ”caring” utan snarare på ”nursing”39. Det har inte 
återfunnits någon studie med exakt samma fokus som föreliggande avhandling, 
men däremot vårdandet inom rättspsykiatrisk vård med fokus på män som för-
gripit sig på barn (Sjögren, 2004). Det finns inte heller något större utbud av 
facklitteratur inom ”Forensic Nursing” eller ”Forensic psychiatric nursing”40, 
och i genomgången facklitteratur påtalas ett behov av forskning inom området 
(Chaloner & Coffey, 2000; Mason & Mercer, 1998; Pyrek, 2006; Robinson & 
Kettles, 2000; Tarbuck, Topping-Morris & Burnard, 1999).  

––––––––– 
37 Exempelvis visas en stor skillnad vid sökning i databasen PubMed där ”forensic psychiatry” gav 

27344 träffar, och i kombinering med medicine: 10173 träffar, sociology: 26327 träffar, psycholo-
gy: 5638 träffar, nursing: 1742 träffar, caring: 174 träffar. Sökning i databasen PubMed gav endast 
136 träffar på ”forensic nursing”, och i CINAHL som är en databas med inriktning mot omvårdnad 
gav sökningen ”forensic nursing”, 787 träffar (sökningen genomfördes 2008-01-10). 

38 Sökord som har används i olika kombinationer är forensic psychiatry, forensic nursing, forensic 
psychiatric nursing, forensic psychiatric caring, forensic mental health, mentally ill offender, men-
tally disordered offender, inpatient, user view, patient perspective, caring och nursing. Vid sök-
ningen har olika söktekniker använts för att få bästa möjliga sökresultat, såsom frassökning, trunke-
ring och boolesk sökning. Databaser som använts är CINAHL, PsychINFO, PubMed och Science 
Direct. Artiklar har även sökts manuellt genom den funna litteraturens referenslistor.  

39 ”Caring” översätts till vårdande och ses som ett perspektiv på vårdandet som inte är professions-
bundet, medan ”nursing” står för den professionsbundna omvårdnaden. 

40 Det finns ingen svensk facklitteratur om vårdandet eller omvårdnad inom rättspsykiatrisk vård. 
”Forensic nursing” är ett vidare begrepp än ”Forensic psychiatric nursing”.  I ”Forensic nursing” 
innefattas även vård inom fängelser och korrektionsanstalter, och sjuksköterskor som arbetar inom 
rättsmedicinsk verksamhet. 
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I det följande belyses den forskning som har återfunnits och som anses ha spe-
cifik relevans för denna avhandling. Coffey (2006) har genomfört en forsknings-
översikt över studier som har ett patientperspektiv41 inom rättspsykiatrisk kon-
text, och påtalar en brist på sådan forskning och att det krävs en ökning av studi-
er inom området, inte minst studier som belyser det specifika innehållet i den 
rättspsykiatriska vården. Vidare uttrycker Coffey det som en utmaning att produ-
cera trovärdig forskning, som har ett patientperspektiv, och som dessutom kan 
visa på intentioner för att utveckla den rättspsykiatriska vården. Lindqvist och 
Skipworth (2000) betonar att det råder en stor brist på forskning som visar på 
verksam behandling och rehabilitering för patienter inom rättspsykiatrisk vård. 
De påtalar vikten av att i forskning fokusera på rehabilitering utifrån patienters 
perspektiv och utifrån den miljö de lever i.  

Internationellt används ”forensic nursing”42 för omvårdnad av psykiskt sjuka43 
människor som har begått brott, och som därför är frihetsberövade och som vår-
das eller avtjänar straff på en institution44. Flera studier (Austin, 2001; Burrow, 
1991, 1993, 1998; Holmes, 2002, 2005; Kettles & Woods, 2006; Maroney, 2005; 
Martin, 2001; Peternelj-Taylor, 1999; Peternelj-Taylor & Johnson, 1995; Sekula, 
Holmes, Zoucha, Desantis & Olshansky, 2001) belyser den rättspsykiatriska om-
vårdnadens komplexitet, mellan att vårda och förvara och huruvida vården ses 
som vård eller kontroll.  

Pyrek (2006) menar att det i den rättspsykiatriska vården finns en klar beto-
ning på förvaring och framhåller att vård och förvaring måste kombineras, vilket 
har samstämmighet med Sekula et al. (2001) som betonar att patienterna behöver 
såväl kontroll som vård. Pyrek (2006) menar även att alla som vårdar har ett eget 
ansvar för att balansera mellan kliniska interventioner för vård, och den säkerhet 
och riskhantering som krävs. Vidare förespråkas av Tarbuck (1994) att den rätts-
psykiatriska vården ska vara patientcentrerad och utgå ifrån den enskilda patien-
tens behov. Peternelj-Taylor (1999) menar att vårdare inom rättspsykiatrisk vård 
har ett tudelat ansvar, dels gentemot rättssystemet genom att stå för säkerhet och 
förvaring, och dels gentemot patienten som behöver vård. I en studie av Holmes 
(2005) påvisas vårdarnas komplexa uppgift, vilken innefattar det motsägelsefulla 
mellan att straffa och ge vård. Både Peternelj-Taylor (1999) och Holmes (2005) 
beskriver att detta motsägelsefulla bidrar till att vårdarna står inför en paradox i 
vården, vilket anses vara en stor skillnad från annan vård. Austin (2001) menar 
att trots den rådande spänningen mellan vårdarnas ansvar för både vård och för-
varing, måste vårdarna inta ett etiskt respektfullt förhållningssätt i mötet med pa-
tienterna.  

––––––––– 
41 Coffey använder begreppet ”user view”. 
42 Det finns ingen enhetlig utbildning i ”forensic nursing”. Det kan både vara sjuksköterskor och vår-

dare med olika utbildningar som arbetar inom området. 
43 Eller psykiskt störda. 
44 Då det är stor skillnad globalt sett, hur psykiskt sjuka människor som har begått brott behandlas, 

vårdas eller straffas, betyder det att den forskning som presenteras kan ha olika utgångsläge, från att 
som i Sverige vara överlämnad till rättspsykiatrisk vård till att avtjäna ett straff på en psykiatrisk 
korrektionsanstalt/enhet. 
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Martin (2001) kritiserar att det i forskning och i facklitteratur om rättspsykiat-
risk omvårdnad45 ständigt fokuseras på vård kontra förvaring. Han menar att det-
ta inte ökar kunskapen om och förståelse för området, utan snarare bidrar till iso-
lering och stigmatisering. Martin påtalar att det krävs forskning inom området 
som påvisar omvårdnadens innehåll och vad som är vårdande i den vård som be-
drivs.  

Fisher (1995) har i sin studie påvisat de etiska dilemman, som vårdare inom 
rättspsykiatrisk vård står inför i vårdvardagen. Det handlar om problem såsom att 
balansera mellan stödjande av patienters självständighet och behovet av att vid-
makthålla kontroll. Det handlar även om att balansera behovet av att hålla distans 
till patienten med en önskan om att etablera en vårdande relation, och en avväg-
ning mellan önskan att göra väl och kravet att följa de normer och regler som in-
stitutionen står för.  

I en studie av Kettles et al. (2001) som har ett globalt perspektiv46, belyses 
synen på ”forensic nursing”. Vården beskrivs som speciell dels beroende på att 
patientgruppen har en komplex problematik, dels beroende på att institutions-
miljön präglas av hög säkerhet. Även denna studie visar att vårdarna ställs inför 
flera dilemman i vården. I omvårdnaden måste vårdarna balansera mellan patien-
ternas rättigheter och samhällets säkerhet och det beskrivs som svårt att bedriva 
vård och samtidigt ge skydd åt samhället. Möjligheterna till att ge omvårdnad 
försvåras av att patienterna både är sjuka och har begått brott.  

Chaloner (2000) uttrycker att det av vårdare krävs en välutvecklad moralisk 
medvetenhet och förmåga att handla ansvarsfullt, då vårdsituationer inom den 
rättspsykiatriska vården ofta kräver svåra etiska ställningstaganden. Vidare fram-
hålls av Maeve och Vaughn (2001) att det krävs att vårdare intar en professionell 
hållning, och dessutom har en personlig mognad, för att kunna förstå innebörden 
av att vårda människor med en så djup problematik som man möter inom den 
rättspsykiatriska vården. De menar att det dessutom finns en risk för att vårdaren 
missbrukar sin ställning då de har ett övertag gentemot patienterna. 

Höglund (1996) har studerat vårdarnas upplevelser av sitt arbetssätt i vården 
av patienterna inom rättspsykiatrin, vilket uttrycks i olika roller. Dessa var kom-
pisrollen47, plitrollen48 eller rollen som en ställföreträdande förälder49 där den 
senaste ansågs som mest accepterad och eftersträvades av vårdarna. Studien visar 
att traditioner från det förgångna återfinns i vårdarnas arbetssätt. Den vaktande 
rollen som ”plit” tillskrevs det förflutna medan kompisrollen ansågs vara en ny 
roll. Även i Hinsby och Bakers (2004) studie liknas relationen mellan vårdare 
och patient med en förälder-barnrelation.  

––––––––– 
45 “Forensic psychiatric nursing”. 
46 Studien omfattar England, Skottland, USA, Kanada, Holland, Norge, Tyskland och Australien, 

med sammanlagt 492 informanter (varav 342 informanter/vårdare var från USA) som har intervju-
ats enskilt eller i grupp om innebörden av ”forensic nursing”. 

47 Beskrevs som en felaktigt jämlik relation med lite ansvarstagande och distans. 
48 Auktoritär hållning med mycket kontroll. 
49 Vårdarna jämför vårdandet med barnuppfostran och att vara förälder. Rollen inbegrep att kontinu-

erligt kontrollera patienten, genom att klargöra regler och stödja socialt accepterade beteenden. 
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Flera studier har ambitionen att tydliggöra ”forensic nursing” (Kettles et al., 
2001; Kettles & Woods, 2006; Sekula et al., 2001). Kettles och Woods (2006) 
har utifrån en analys av ”forensic nursing” åstadkommit följande definition: 

 
The application and integration of general mental health, psychiatric nurs-
ing and psychological principles and evidence, along with specific foren-
sic knowledge, such as that which relates to the criminal justice system, 
risk, safety, security and forensic theory applied to practice, role, interven-
tions and skills within a secure environment and in the community. This 
provision of care to be applied as part of multidisciplinary, research-
based, comprehensive and integrated care for the patient, their families 
and significant others, as well as providing safety for all involved in care 
and for the public (sid. 25). 

 
Rask (2002) har i sin avhandling utforskat fältet rättspsykiatrisk omvårdnad, vil-
ket ger en bred beskrivning av området. Rask påtalar att vårdarnas uppdrag inom 
rättspsykiatrisk vård är att skapa och upprätthålla vårdrelationer till patienterna, i 
strävan för en trygg och säker vårdmiljö. Samtidigt menar Rask att det råder ett 
behov av djupare studier för att nå en ökad förståelse för området.  

Flera studier (Encinares, McMaster & McNamee, 2005; Martin, 2001; Rask & 
Åberg, 2002; Schafer & Peternelj-Taylor, 2003) påtalar att vårdrelationen är cen-
tral inom rättspsykiatrisk omvårdnad. Schafer och Peternelj-Taylor (2003) menar 
att vårdare inom rättspsykiatrin kan vägledas i skapandet av vårdrelationer ge-
nom kunskaper om terapeutiska relationer, genusaspekter, makt, interaktions-
mönster och genom en självmedvetenhet. Vårdare behöver förståelse för begrep-
pens innebörd, men även förmåga att tillämpa dem i praxis. Rask och Åberg 
(2002) belyser att vårdare ansåg sig behöva mer kunskap i behandlingsmetoder 
och modeller, dokumentation, psykopatologi samt behov av träning i att lösa svå-
ra avdelningsspecifika problem.  

Rask och Brunt (2006) har i en studie jämfört patienters och vårdares skatt-
ning av hur frekvent olika omvårdnadshandlingar förekommer inom den rätts-
psykiatriska vården och hur viktiga de anses vara. Patienterna skattade stödjan-
de/uppmuntrande handlingar och medvetandegörande samtal som mest före-
kommande medan stödjande/uppmuntrande handlingar och social träning skatta-
des som viktigast. Vårdarna skattade stödjande/uppmuntrande handlingar och 
praktisk färdighetsträning som mest förekommande medan stödjan-
de/uppmuntrande handlingar, reflekterande samtal och praktisk färdighetsträning 
skattades som viktigast. Studien visar på en signifikant skillnad mellan grupper-
nas uppfattning om i vilken omfattning handlingarna förekom och resultatet visar 
att patienterna i allmänhet uppfattade att handlingarna förekom i mindre omfatt-
ning än vårdarna. Vidare har Rask och Brunt (2007) utifrån empiriska fynd ut-
vecklat en teoretisk modell för interaktionen mellan patient och vårdare inom 
rättspsykiatrisk vård. Modellen belyser att en stödjande och uppmuntrande håll-
ning från vårdaren ger förutsättningar för att skapa och vidmakthålla relationer, 
vilket kan ses som en grund för rättspsykiatrisk omvårdnad. Denna grund skapar 
också möjligheter för reflekterande och medvetandegörande samtal och för att 
stödja patienterna i att förbättra och träna sociala och praktiska färdigheter.  
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Holmes (2002, 2005) belyser vårdarnas50 omvårdnadsarbete inom s.k. ”Psy-
chiatric Correctional Center”51 som en del i styrningen och bestraffningen av 
psykiskt sjuka brottslingar. I studierna påvisas att vårdarna utövade makt och an-
vände sig av åtgärder i omvårdnaden som handlade om makt gentemot de intag-
na. Detta omvårdnadsarbete innefattade tvång och disciplinering.  

Peternelj-Taylor (2004) menar att det inte är ovanligt att vårdare som arbetar 
på enheter där det vårdas psykiskt sjuka som begått brott, avpersonifierar patien-
terna genom att prata om dem som interner, psykopater eller till och med som 
monster, vilket inte bara framkallar stereotypa bilder, utan patienten tilldelas 
även en roll, att vara något annat och annorlunda. Peternelj-Taylor menar att det-
ta har en negativ inverkan på vården, och att det måste lyftas fram etiska diskus-
sioner om hur vårdarna ser på patienterna. Martin och Street (2003) har studerat 
hur vårdare inom den rättspsykiatriska vården beskriver relationen till patienten i 
förhållande till hur de dokumenterar. Studiens resultat visar att vårdarna beskri-
ver betydelsen av en god vårdrelation och vården beskrivs som terapeutisk och 
holistisk. Samtidigt visar dokumentationen på en vård som närmast kan liknas 
vid förvaring. Vårdrelationen var inte uppenbar, utan snarare dokumenterades 
vårdarnas observationer av patienternas beteenden.  

Det har återfunnits ett mindre antal studier som ur ett patientperspektiv bely-
ser erfarenheter av att vårdas inom rättspsykiatrisk vård. Hinsby och Baker 
(2004) belyser i sin studie hur vårdare och patienter förklarar uppkomna vålds-
situationer inom rättspsykiatrisk vård. Ett centralt tema var kontroll och brist på 
kontroll. Den rådande tvetydigheten mellan vård och kontroll belystes ur vårdar-
nas perspektiv som en inneboende motsägelse i vården. För patienterna hade 
kontroll betydelsen av att känna sig bevakad, vilket enligt patienterna också in-
verkade på uppkomsten av våld. Vårdarna ansåg däremot att möjligheten till be-
vakning bidrog till trygghet. Studien visar även att vårdare och patienter använde 
olika benämningar för vad som hände i våldsamma situationer. Patienterna an-
vände sig av begreppet bestraffning medan vårdarna benämnde sina åtgärder som 
interventioner. Studien visar att vårdarens hållning och sätt att framföra regler 
och beslut var avgörande för hur patienterna uppfattade dessa. I en ytterligare 
studie (Meehan, McIntosh & Bergen, 2006) om våldssituationer inom rättspsyki-
atrisk vård belyses patienters uppfattningar om vad som bidrar till aggressivt be-
teende. Påverkande faktorer var den instängda miljön, sysslolöshet, medicinering 
och vårdarnas kontrollerande hållning, bristande empati och förståelse för patien-
ternas lidande. Även patienternas personlighet såsom impulsivitet bidrog till att 
det uppstod spänningar patienter emellan och mellan patienter och vårdare.   

Skelly (1994) beskriver i sin studie patienters upplevelser av att bli flyttade 
mellan rättspsykiatriska enheter med olika hög säkerhet. Patienterna upplevde att 
vårdare använde sig av hot om förflyttning, i de fall då patienterna inte följde 
vårdarnas krav. Resultatet visar hur patienterna förstod att de förväntades foga 
och uppföra sig på ett sätt som vården önskade, men som de själva inte såg nå-

––––––––– 
50 Benämns som ”forensic psychiatric nurses” och ”nurses staff” i artiklarna. 
51 Sedan 1978 har det funnits regionala psykiatriska korrektionsenheter (Regional Psychiatric Correc-

tional Units) i Kanada (Holmes, 2005). 
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gon egentlig nytta med, förutom att det i en förlängning kunde hjälpa dem att bli 
utskrivna. Vidare beskrivs att det utifrån ett patientperspektiv handlade om ”att 
spela ett spel”, d.v.s. patienterna visade upp ett beteende som de hade lärt sig att 
vårdarna ville se.  

I en studie av Sainsbury et al. (2004) beskrivs patienters syn på vad som mo-
tiverar dem till att ta emot vård inom rättspsykiatrisk vård. Studien visar att stöd 
och uppmuntran från vårdarna var viktigt. Patienterna upplevde att de behövde 
hjälp med att förstå sina problem och de brott de begått, vilket även bekräftas av 
Sjögrens (2004) forskning. För detta krävs vårdare som ger stöd och trygghet och 
som visar en tro på patienten. Patienten behöver även känna sig trygg i miljön 
och i relationen med vårdarna, för att kunna tillgodogöra sig vården (Sainsbury 
et al., 2004). Schafer och Peternelj-Taylor (2003) har studerat hur patienter inom 
rättspsykiatrisk vård, som deltar i ett behandlingsprogram för patienter som be-
gått våldsbrott, upplever den terapeutiska relationen. Främjande för patienterna 
var när terapeuten var tillgänglig, öppen, ärlig och gav gensvar. Att patienten 
kände sig behandlad med respekt och som en människa betonades också som 
främjande i relationen. Hindrande var när patienten upplevde att terapeuten inte 
visade intresse, och när patienten inte kände sig lyssnad till, vilket beskrevs som 
en känsla av att behandlas som ”a goddamn dog thats’s chained up outside” 
(sid. 616). Hindrande i relationen var också då patienten kände sig objektifierad 
och inte bemött som människa, vilket upplevdes som en kränkning. 

Vidare belyses patienters syn på privatliv och ostördhet vid rättspsykiatrisk 
institutionsvård i en studie av Koller och Hantikainen (2002). Studien visar på 
vikten av att som patient ha ett privatliv, vilket hör samman med behovet av in-
tegritet, att inte bli blottad inför andra och att känna sig trygg. Det egna rummet 
gav patienterna möjlighet till en positiv ensamhet där de kunde vara sig själva. 
Koller och Hantikainen betonar dessutom att möjlighet till ett privatliv för insti-
tutionsvårdade patienter, inte är en fråga om lyx, utan en grundläggande mänsk-
lig rättighet. Miljön inom rättspsykiatrisk vård har även studerats (Brunt & Rask, 
2005, 2007) utifrån patienter och vårdares skattningar av vårdmiljön. Brunt och 
Rask (2007) belyser vad som karaktäriserar den rättspsykiatriska vårdmiljön ge-
nom kategorierna interpersonella relationer, organisation, personal, behandling, 
dagliga aktiviteter, fysisk miljö och en känsla av trygghet och säkerhet, vilket ut-
trycktes i både positiva och negativa termer. 

Tarbuck (1994) understryker vikten av att vårdarna strävar efter att patienter-
na ska komma in i samhället igen, vilket enligt Tarbuck kräver att vårdarna be-
handlar patienterna värdigt och att de även reflekterar över den vård de ger. Men 
det beskrivs av Lindstedt, Ivarsson och Söderlund (2006) att de flesta psykiskt 
sjuka som begått brott har svårigheter att klara av ett boende i samhället. De me-
nar även att det fokuseras för lite på hur patienterna klarar av daglig livsföring 
och sysselsättning. Vården måste enligt Lindstedt et al. inrikta sig på att bedöma 
hur patienterna klara av den dagliga livsföringen, och också ge den träning som 
behövs för att patienterna ska få möjlighet att klara av ett liv i samhället. Även 
Haines (2000) påtalar vikten av att utveckla rehabiliteringen för psykiskt sjuka 
som begått brott. Både Lindstedt et al. och Haines menar att bedömning, plane-
ring och genomförande ska ske i samråd med patienten, och att patienterna be-
höver bli mer delaktiga i vården.  
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I litteratursökningen har det endast återfunnits två avhandlingar som med en 
livsvärldsansats belyser vårdandet ur ett vårdar- och patientperspektiv inom psy-
kiatrisk kontext (Carlsson, 2003; Sjögren, 2004) varav Sjögrens avhandling har 
fokus på rättspsykiatrisk vård.  

Carlsson (2003) har i sin avhandling studerat det våldsamma mötet inom psy-
kiatrisk vård. I en av studierna (Carlsson, Dahlberg, Dahlberg & Ekebergh, 
2006) belyses patientens perspektiv på det våldsamma mötet52. Studien visar att 
patienterna efterfrågar vårdare som är närvarande i det vårdande mötet och som 
på ett uppriktigt sätt förmår att ge av sig själva. Vidare påtalar Carlsson et al. 
(2006) vikten av att patienten känner att vårdaren vill dem väl och att vårdarens 
inbjudan i mötet upplevs som ärligt menad. Studien belyser även de konsekven-
ser som blir vid ett icke-möte mellan vårdare och patient, vilka innebär att pati-
enten känner sig kränkt, inte respekterad eller ovärdigt bemött av vårdaren och 
de våldsamma mötena uppstår enligt Carlsson et al. då patienterna inte kan skyd-
da sig från den kränkning de känner sig utsatta för på annat sätt än genom våld. 

Sjögren (2004) har i sin avhandling beskrivit lidandet hos och vårdandet av 
patienter som sexuellt förgripit sig på barn och som överlämnats till rättspsykiat-
risk vård. Lidandet hos dessa patienter visar sig vara mycket komplext och då 
avhandlingen visar hur lidandet och vårdandet hör ihop blir även vårdandet för-
stått som både komplext och utmanande för vårdarna. Om rädsla, vilsenhet eller 
vrede lyckas ta över i vårdandet förmår vårdarna inte lindra patienternas lidande. 
Sjögren menar, att för att kunna vårda dessa patienter så att de inte begår nya 
brott behöver patienterna erbjudas en vårdande gemenskap. Men för det krävs att 
den rättspsykiatriska vårdverksamheten på ett kraftfullt sätt stödjer ”vårdandets 
kamp” för att vården ska utmynna i ett vårdande som lindrar patienternas lidan-
de.  

Den forskning som har påträffats och som anses ha relevans för avhandlingen 
berör de områden som har beskrivits ovan, där det till stor del handlar om att be-
lysa de svårigheter och dilemman som vårdare står inför då de både ska vårda 
och förvara. Det är endast Sjögren (2004) som tydligt fokuserar vårdandet53 inom 
den rättspsykiatriska vården. I övrigt råder det en brist på forskning som belyser 
vad som är vårdande inom området. 

––––––––– 
52 I denna studie har även patienter inom rättspsykiatrisk vård intervjuats. 
53 D.v.s. Sjögren har ett tydligt fokus på ”caring” och ett patientperspektiv. 
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Avhandlingens teoretiska 

perspektiv 

Föreliggande avhandling har ett vårdvetenskapligt perspektiv med livsvärlden 
som grund, vilket innebär att vårdandet tar sin utgång i ett patientperspektiv, så-
som det beskrivs av Dahlberg, Segersten, Nyström, Suseryd och Fagerberg 
(2003). Vårdandets mål är att lindra lidande och att främja hälsa och välbefin-
nande (Eriksson, 1987; Eriksson, 1994; Dahlberg et al., 2003; Wiklund, 2003). 
För att lyckas med detta krävs ett verkligt vårdande54.  

Avsnittet ämnar i det följande tydliggöra avhandlingens vårdvetenskapliga ut-
gångspunkt och synen på vad ett verkligt vårdande innebär. 

En förutsättning för att vården ska inbegripa verkligt vårdande är att vårda-
ren55 intar ett etiskt patientperspektiv, vilket innebär att vårdaren har en hållning 
och en värdegrund som karaktäriseras av integritet och värdighet (Dahlberg et 
al., 2003). I vårdarens etiska grundhållning bör en ”finkänslig vakenhet” bli tyd-
lig, då detta hjälper vårdaren att inte kränka patienten (Sivonen & Kasén, 2003). 
Ett verkligt vårdande kräver även att vårdaren intar en medveten och reflekteran-
de vårdande hållning, där vårdaren följaktligen måste träda ur sin naturliga håll-
ning56. Detta vårdande kan aldrig baseras endast på sunt förnuft eller att som 
vårdare ”bara vara sig själv”, som den människa man är i vardagen (Dahlberg et 
al., 2003). Mayeroff (1971) menar att vårdarens goda avsikter i vårdandet inte 
garanterar att vårdandet blir verkligt vårdande, då det förutom goda avsikter 
krävs både självkännedom och kunskaper.  

Livsvärldsperspektivet57 underlättar för vårdaren att ge en verkligt vårdande 
vård. Livsvärlden är alltid den egna människans. Även om våra livsvärldar kan 
delas kan de inte förstås fullt ut av någon annan. Vi kan därför inte endast utgå 
ifrån oss själva när vi ska förstå en annan människas livsvärld, utan vi måste få 

––––––––– 
54 Jag har valt att benämna det som utifrån denna avhandlings teoretiska perspektiv ses som vårdande 

för ”verkligt vårdande”. För att ett vårdande ska kunna upplevas som ett verkligt vårdande av pati-
enterna måste detta vårdande i grunden ha ett patientperspektiv, d.v.s. ett vårdande som beaktar pa-
tienternas delaktighet och som har hälsa och välbefinnande som mål.  

55 Utifrån ett ”caring” perspektiv på vårdvetenskap är vårdandet inte specifikt professionsbundet. Be-
nämningen ”vårdare” används för dem som har en vårdande roll av patienterna i vårdvardagen eller 
vid mer specifikt avgränsade tillfällen.  

56 Med naturlig hållning menas här att människan är i sin vardagshållning där medvetandet är riktat 
mot något som oreflekterat erfars som något bestämt, och människan handlar och agerar på ett icke 
reflekterat sätt. I en medveten reflekterande hållning saktas reflektionsprocessen ner och människan 
börjar reflektera medvetet och grundar sitt agerande i denna medvetenhet (Jmf. Metodavsnittet – In-
tentionalitetsteorin). 

57 För en ytterligare teoretisk grund av livsvärldsperspektivet, se Metodavsnittet – Livsvärldsteorin.  
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tillgång till den andres livsvärld, för att denna förståelse ska bli möjlig. Dessut-
om krävs av vårdaren för att ett verkligt vårdande ska komma till stånd, en öp-
penhet och följsamhet för patientens levda värld, där vårdaren bör sträva efter att 
möta patienten så förutsättningslöst som möjligt (Dahlberg et al., 2003). Ett 
vårdande utifrån detta ovan beskrivna innebär att vårdaren måste utgå ifrån pati-
entens levda erfarenhet och det är utifrån patientens perspektiv som vårdaren be-
höver förstå vad lidande innebär för den enskilda patienten.  

Lidande utgör en del av allt mänskligt liv. Således inbegrips i att leva, även att 
lida (Eriksson, 1994). Vårdandet har som mål att lindra patientens lidande och 
det är alltid patientens lidande som motiverar vårdandet, och som ska väcka vil-
jan att vårda (Eriksson, 1987; Eriksson, 1994; Dahlberg et al., 2003; Wiklund, 
2003). Även Sivonen och Kasén (2003) menar att vårdarens ansvar är att se den 
lidande människan och att utifrån detta vara vårdande i varje unik vårdsituation. 
Arman och Rehnsfeldt (2006) beskriver att det vilar ett ansvar på varje enskild 
vårdare att försöka förstå mänskligt lidande, dess förlopp och vad som behövs 
för att lindra den enskilde patientens lidande. Eriksson (1987) tydliggör att ett 
verkligt vårdande både kräver mod och att vårdaren bejakar sin egen existens, 
och därmed lyssnar till sin innersta önskan att vårda. Om vårdaren lyckas med 
detta kommer det enligt Eriksson (1987) att synas i vårdarens handlingar och 
värderingar.  

Enligt Lindholm och Eriksson (1993) och Wiklund (2000) kan lidandet ses 
som en kamp. Lidandet handlar om att antingen kämpa eller ge upp, och för att 
vara i kamp måste människan våga vara i lidandet och erkänna dess existens. 
Eriksson (1994) menar att i det djupaste lidandet kan människans livskraft gå 
förlorad, och livsleda och hopplöshet kan därmed infinna sig. Samtidigt menar 
hon att det kan skönjas hopp även i svårt lidande. 

 
I det djupaste lidandet står människan inför det vi kunde kalla ”lidandets 
mur”, något som förefaller ogenomträngligt men där en strimma ljus oftast 
tränger fram i mörkret (sid. 38). 

 
Människans djupaste lidande kan enligt Lindholm och Eriksson (1993) lindras 
om människan blir berörd i mötet med någon annan. Eriksson (1994) menar att 
ett av de största lidanden är avsaknaden av meningsfulla relationer. Lidandet 
kränker människans värdighet, samtidigt som en kränkning av människans vär-
dighet åsamkar lidande. Upplevelser av att inte bli tagen på allvar, att ingen ser 
och förstår ens behov och att känna sig ensam, utestängd från gemenskap eller 
ovälkommen, innebär lidande. Mycket av människors lidande erfars således i re-
lation till andra människor. Eriksson (1994) uttrycker att ”djupast förorsakas li-
dandet av att människan fråntagits sin värdighet i objektiv och/eller i subjektiv 
mening” (sid. 46). Människan har inte alltid förmåga att sätta ord på sitt lidande, 
varför det är viktigt att ”vården” inte tvingar fram eller reducerar patientens li-
dande, till något för vårdpersonalen godtagbart, men som i egentlig mening ba-
naliserar lidandet för den som lider.  

Vårdlidande är det lidande som vården åsamkar patienten och som ytterst ska 
ses som ett onödigt lidande som borde kunna elimineras (Eriksson, 1994; Dahl-
berg, 2002). Eriksson (1994) beskriver att vårdlidande övergripande handlar om 
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en kränkning av patientens värdighet, genom att patienten antingen blir fördömd, 
straffad, utsatt för maktutövning eller utsatt för icke-vård. Dahlberg (2002) bely-
ser att den centrala innebörden i vårdlidande ”är att bli förnekad som en lidande 
människa” (sid. 5). Genom att i vårdandet inta en reflekterande vårdande håll-
ning minimeras risken för att vårdandet ska åsamka patienten lidande. För att 
vårdandet ska kunna lindra patientens lidande och att det inte skapas vårdlidan-
de, måste det skapas möjligheter för patienten att ”få vara i” och vara delaktig i 
vården (Sjögren, 2004; Wiklund, 2000). 

Först när människan har försonats med sin situation och kan se möjligheter, 
kan hon uppleva mening i sitt lidande. Detta förutsätter att vårdaren förmår be-
kräfta patienten och ge tid och rum att lida ut, varigenom den lidande människan 
får möjlighet att försonas och skapa en ny helhet där även ”det onda” har en plats 
(Eriksson, 1994). Av vårdaren kräver detta emellertid ett stort tålamod och en 
stor generositet, samt en lyhördhet för hur patienter med ett lidande, kan hålla 
balansen under denna vändpunkt i livet, så att de inte ger upp (Sjögren, 2004). 
När människan blir bekräftad medför det att hon blir bejakad för den hon är, och 
bekräftelsen ger mod och kraft att gå vidare (Eriksson, 1987). Att få erfara detta i 
skydd av vårdare och i en vårdkultur som förmedlar en etisk och vårdande 
grundhållning, där patienten är i centrum i vårdgemenskapen, är också av bety-
delse för att patienten ska få mod och kraft att gå vidare. Det innebär att vårdare 
behöver finnas till för patienterna och förmå sig att lyhört lyssna på dem (Sjö-
gren, 2004). I lidandet behöver patienten således få vara i vårdande samman-
hang, där vårdaren ser och tror på patientens lidande och samtidigt avlastar pati-
enten i det som hon själv inte orkar bära (Edlund, 2003; Sjögren, 2004). Patien-
ten måste enligt Edlund (2003) ges möjlighet att få vara patient med hedern i be-
håll. Patienterna behöver även en fristad, d.v.s. få vistas i ett stort och generöst 
sammanhang för att finna den kraft som krävs för att återhämta sig, eller för att 
försonas med sin situation (Edlund, 2003; Sjögren, 2004). Även Öhlén (2000) 
betonar vikten av att patienten har en fristad, något personligt där denne kan 
känna sig hemma och där det finns utrymme för att vara sig själv. Mayeroff 
(1971) beskriver betydelsen av att vårdandet ska hjälpa människan att känna sig 
hemma i världen, vilket tydliggörs i följande citat:  

 
Through caring for certain others, by serving them through caring, a man 
lives the meaning of his own life. In the sense in which a man can ever be 
said to be at home in the world, he is at home not through dominating, or 
explaining, or appreciating, but through caring and being cared for (sid. 2-
3). 

 
Eriksson (1989) menar att ”att vara hälsa” innebär att uppleva sig som en hel 
människa, känna vördnad för sitt liv och för sig själv som den unika människa 
man är. Gadamer (1996) uttrycker att hälsan tiger still, genom att när vi är friska 
känner vi oss inte på ett speciellt sätt, utan det är vårt sätt att vara i världen. Vi-
dare beskriver Gadamer hälsa som ett jämviktsförhållande och betonar att när 
jämvikten störs av sjukdom och ohälsa förändras också människans vara i värl-
den. Det betyder att det är först då något fattas, då människan begränsas i livet, 
som hon märker av hur det var när allt bara fanns där.  
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Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv med livsvärlden som grund (Dahlberg et 
al., 2003) ses människan som en levd kropp, d.v.s. människan ses som en helhet 
som inte kan reduceras. Dahlberg et al. beskriver det genom att människan inte 
”har” en kropp, utan att människan ”är” sin kropp. Människan har således till-
gång till livet och till världen genom sin kropp58. Det innebär samtidigt att för-
ändringar i den levda kroppen ger förändringar i tillgången till livet. Sivonen och 
Kasén (2003) uttrycker det som att när kroppen vidrörs av sjukdom och lidande 
så vidrörs hela människan. Synen på människan som ”levd kropp” anses vara av 
betydelse för förståelsen av ett verkligt vårdande, då det utifrån detta sätt att se 
på vårdvetenskap krävs att vårdaren möter patienten som människa59, för att 
kunna vara verkligt vårdande.  

Vidare kan synen på människan som ”levd kropp” hjälpa oss att förstå inne-
börden av att drabbas av lidande och sjukdom. Johannisson (1992) beskriver li-
dandet som en del av själva levandet och uttrycker det som att lidandet är en del 
av den subjektiva verkligheten60, d.v.s. ”det mörker utan vilket ljuset inte skulle 
synas” (sid. 123). Då en människa drabbas av lidande och sjukdom, innebär det 
oftast att människan fortfarande vill men inte kan göra sådant som tidigare varit 
en naturlig del av livet (Dahlberg et al., 2003). Toombs (1993) menar att den lev-
da kroppens relation till världen förändras vid ohälsa och uttrycker det som att: 
”illness manifests itself essentially as a disruption of lived body” (sid. 62). Såle-
des faller även tillvaron samman när kroppen faller samman. Vidare kan männi-
skan vid sjukdom uppleva kroppen som ett objekt, något främmande som stör, 
vilket beskrivs av Bullington (2004) som en klyvning: ”Denna klyvning mellan 
mig och min kropp och min värld är en störning i systemet ’levd kropp’” (sid. 
65-66). Det kan även uttryckas som att den levda kroppen kommer i otakt med 
livet (Wiklund, 2003). Den levda kroppen som en oreducerbar helhet och dess 
självständighet och balans störs eller rubbas följaktligen vid sjukdom och lidande 
(Bullington, 2004; Dahlberg et al., 2003; Gadamer, 1996; Toombs, 1993; Wik-
lund, 2003).  

Wiklund (2003) skriver att: ”Vårdrelationen är det utrymme där vårdandet 
äger rum” (sid. 155). Enligt Kasén (2002) bör man dock skilja mellan vårdrela-
tion och vårdande relation då vårdrelation avser alla relationer, oavsett om den är 
vårdande eller inte61. Hon beskriver den vårdande relationen som en ömsesidig 
förbindelse mellan vårdare och patient och som förutsätter tillit dem emellan. 
Den vårdande relationen berör och gör det möjligt för patienten att växa. Vårda-
ren blir även själv berörd i den vårdande relationen då det är omöjligt att beröra 

––––––––– 
58 Detta har sin grund i Merleau-Pontys (1945/2002) filosofi om människan som ”kroppssubjekt” 

(Jmf. Metodavsnittet – Kroppssubjekt). 
59 För att kunna möta patienten som människa innebär det att inte reducera patienten till en diagnos 

eller till ett brott. Ett vanligt uttalande inom rättspsykiatrin är att se ”människan bakom brottet”. För 
att se människan som en levd kropp måste man se ”människan med brottet” då detta är sammanflä-
tat (Jmf. Sjögren, 2004). Utifrån en vårdvetenskaplig (Dahlberg et al., 2003) utgångspunkt är det 
genom att se människan som en helhet, som lidandet kan lindras.  

60 Den subjektiva verkligheten kan här ses som människans livsvärld. 
61 Den vårdvetenskapliga utgångspunkten för denna avhandling är att ett verkligt vårdande förutsätter 

en vårdande relation, eller en medveten strävan mot att skapa en vårdande relation. 
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någon utan att i någon mån själv bli berörd. Den vårdande relationen känneteck-
nas enligt Dahlberg et al. (2003) av att vårdaren intar ett professionellt engage-
mang62 och en reflekterande vårdande hållning. Vårdaren har ansvar för att svara 
an på den vädjan som finns i patientens berättelse (Lindström & Lindholm, 
2003). Sjögren (2004) visar i sin avhandling att det finns patienter där en enskild 
vårdrelation till en början kan väcka en rädsla för vuxna relationer och påminna 
dem om den utsatthet med tomhet och tillitsbrist som de tidigt fått erfara i sina 
liv. Just dessa patienter kan ha särskilt behov av en fristad, i form av ett stort och 
generöst sammanhang som föregår den enskilda vårdrelationen.  

När den enskilda vårdande relationen etablerats har patientens berättelse möj-
lighet att växa fram genom att patienten blir berörd i den vårdande relationen 
(Kasén, 2002). En del av den vårdande relationen utgörs av det vårdande samta-
let. Fredriksson (2003) påtalar att det är patientens egen berättelse som utgör 
grunden för det vårdande samtalet. Även Mayeroff (1971) beskriver vårdandet 
som en hjälp för människor att växa. Han menar att människor i lidandet inte har 
en fast och trygg förankring i tillvaron, och att vårdandets strävan är att männi-
skan ska finna sin plats i världen. Mayeroff uttrycker det essentiella i vårdandet 
genom följande: “In caring, my being with the other person is bound up with be-
ing for him as well: I am for him in his striving to grow and be himself” (sid. 
54). Såsom Sjögren (2004) beskriver det i sin avhandling med stöd av Mayeroff 
är det således viktigt att vårdaren i vårdandet hjälper och stödjer patienten att 
mer och mer bli sig själv. 

Sammanfattningsvis utgörs en verkligt vårdande hållning av att vårdaren på 
ett reflekterande sätt möter varje enskild patient utifrån dennes livsvärld och ser 
patienten som en helhet som inte kan reduceras till frisk v.s. sjuk, eller kropp v.s. 
själ. Det är genom en verkligt vårdande hållning som vårdaren har möjlighet att 
skapa en vårdande relation och därmed ges vårdaren möjlighet att få tillgång till 
patientens livsvärld och möjlighet att lindra patientens lidande. Utifrån ett vård-
vetenskapligt perspektiv ska således patienten kunna känna sig trygg i varje 
vårdande sammanhang och kunna förvänta sig att i gemenskap möta vårdande 
vårdare som intar en verkligt vårdande hållning. Enligt detta sätt att se på vår-
dandet får det aldrig betraktas som något slumpmässigt och oviktigt, utan vår-
dandet skall alltid prioriteras och därmed alltid problematiseras. 

––––––––– 
62 Professionellt engagemang kännetecknas av att det är vårdaren som bär ansvaret för hur vårdrela-

tionen blir, och att vårdaren inte vårdar med avsikten att få ut något för egen del (Dahlberg et al., 
2003). 
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Avhandlingens 

problemområde, syfte och 

frågeställningar 

Överlämnandet till rättspsykiatrisk vård med stöd av LRV kan ses som ett av de 
mest omfattande ingreppen som samhället gör i en människas liv, eftersom det 
innebär ett icke tidsbegränsat frihetsberövande. Det tycks även finnas en inbyggd 
motsägelsefullhet i det rättspsykiatriska vårdandet, genom det tvetydiga i att 
samtidigt vårda, vakta, skydda och förvara. Som analysen av tidigare forskning 
visat är studier som belyser den levda erfarenheten av att vårda och vårdas inom 
den rättspsykiatriska vården sällsynta. Det är endast Sjögrens (2004) avhandling 
som ur ett livsvärldsperspektiv belyser ”vårdandet” ur ett vårdvetenskapligt per-
spektiv, med fokus på patienter som sexuellt förgripit sig på barn och är över-
lämnade till rättspsykiatrisk vård.  

Haines (2000) och Coffey (2006) uppger att det är en brist på studier som be-
lyser ett patientperspektiv inom rättspsykiatrisk vård. Haines betonar även att det 
råder en brist på studier som belyser både ett patient- och vårdarperspektiv. Såle-
des föreligger det ett påtagligt behov av forskning inom området. Det kan ses 
som oetiskt att inte beforska området utifrån områdets komplexitet och utifrån 
den begränsade tillgången av forskning. Därför råder det ett behov av att beskri-
va det rättspsykiatriska vårdandet utifrån beskrivningar av patienters livsvärld 
och vårdares vårdande livsvärld. Genom att synliggöra det rättspsykiatriska vår-
dandet ges en möjlighet att förstå dess komplexitet både utifrån ett patient- och 
vårdarperspektiv, vilket även bör vara intressant ur ett samhällsperspektiv.  

Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva det rättspsykiatriska 
vårdandet utifrån hur det erfars att vårda och vårdas inom denna vård. Detta in-
begriper att öka förståelsen för patienternas situation som vårdade och vårdarnas 
situation som vårdare, samt att öka förståelsen för vårdandet, så som det visar 
sig, i syfte att möjligen finna vad som krävs för att vårdandet ska vara verkligt 
vårdande. Ett ytterligare syfte med avhandlingsarbetet har varit att förstå den fe-
nomenologiska filosofin och dess tillämpning i vårdvetenskap och empirisk 
forskning. 

Fenomenet för den första studien är ”Att vårdas inom den rättspsykiatriska 
vården” och för den andra studien ”Att vårda inom den rättspsykiatriska vården”. 
Det övergripande fenomenet för forskningen är ”Det rättspsykiatriska vårdan-
det”. 
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Följande frågeställningar ställdes i forskningen: 
 

- Hur gestaltar sig det rättspsykiatriska vårdandet? 
- Vad innebär det att vårdas inom den rättspsykiatriska vården? 
- Hur erfar patienter det att vårdas inom den rättspsykiatriska vården? 
- Vad innebär det att vårda inom den rättspsykiatriska vården? 
- Hur erfar vårdarna det att vårda inom den rättspsykiatriska vården? 
- Vad karaktäriserar patienternas upplevelse av vad som är vårdande i den 

rättspsykiatriska vården? 
- Vad karaktäriserar vårdarnas upplevelse av vad som är vårdande för pa-

tienterna i den rättspsykiatriska vården? 
 
Genom att beskriva hur det är för patienterna att vårdas och hur det är för vår-
darna att vårda inom den rättspsykiatriska vårdkontexten sökes en meningsbä-
rande gestaltning av det rättspsykiatriska vårdandet.  
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Vetenskaplig ansats och 

metod 

Avhandlingen har en vårdvetenskaplig utgångspunkt (Dahlberg et al., 2003) med 
en kunskapsteoretisk grund i fenomenologin. Fenomenologin utgör också struk-
turen för genomförandet av forskningen som genomgående har utgått från en 
livsvärldsansats (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2007).  

Fenomenologisk kunskapsteori 
Avhandlingens vetenskapsfilosofiska och kunskapsteoretiska grund utgörs av fe-
nomenologi, vilken är en del av den kontinentala idétraditionen63. Kunskapsteo-
retiskt är förståelsen av Husserls64 (1936/1970; 1929/1992) livsvärldsteori och 
intentionalitetsteori av betydelse för att vårdvetenskapligt och empiriskt kunna 
tillämpa en fenomenologisk livsvärldsansats. Merleau-Ponty65 (1945/2002) har 
vidareutvecklat Husserls livsvärldsteori och tydliggjort människans vara till 
världen som ett ”kroppssubjekt”, en ”levd kropp”. Merleau-Pontys idé är att 
människan är en integrerad helhet, en levd kropp, och hans filosofi har syftet att 
undersöka vad som föranlett oss att göra den kända och ofta tillämpade uppdel-
ningen mellan kropp och själ. Istället för att ta denna uppdelning för given ville 
han försöka se vad som förenar det som vi benämner kropp och det som vi be-
nämner själ. Kunskapsteorietisk betydelse för denna forskning har även Merleau-
Pontys (1964/2000) idé att allt, både människor och ting, är av samma ”kött” och 
berörs av samma värld. Nedan kommer det essentiella i dessa idéer att belysas 
för att ge en förståelsegrund till var forskningen tar sin utgång, och för hur forsk-
ningen har tillämpats.   

Livsvärldsteorin 

I utvecklandet av livsvärldsteorin har Husserl (1936/1970) utgått från det som 
han benämner som den naturliga inställningen till världen. Livsvärlden är den 
värld som tas för given och där vi lever våra liv (Bengtsson, 1988/2001, 1998). 

––––––––– 
63 Uttrycket används för att beteckna den idétradition inom västerländsk filosofi som omfattar bl.a. 

den tyska och franska fenomenologiska filosofin och existensfilosofin, och som var kritisk till den 
samtida analytiska filosofins kunskapsanspråk. 

64 Edmund Husserl (1859-1938) ses som den moderna fenomenologins fader. 
65 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) fransk filosof. 
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Genom att vi är i en naturlig inställning till det vi erfar i världen är vår hållning 
också oreflekterad och vi saknar distans till livsvärlden och det vi erfar (Bengts-
son, 1998). Husserl (1929/1992) beskriver livsvärlden som en personlig värld 
som det inte går att träda ur, d.v.s. vi är alltid i vår livsvärld och vår livsvärld är 
vår egen och ingen annans. Det betyder att vi inte helt och hållet kan leva oss in i 
en annan människas livsvärld, då livsvärlden är och förblir av levd karaktär. 
Samtidigt kan livsvärlden ses som en social värld genom att vi lever i världen 
tillsammans med andra människor och således även som en historisk värld ge-
nom att den egna levda världen också kan härledas till gångna tidshorisonter 
(Bengtsson, 2005). Livsvärlden har således både dåtid, nutid och framtids-
perspektiv, men den levs här och nu. 

Livsvärlden är oupplösligt bunden till det subjekt som erfar, lever och handlar 
i och genom den, och som Bengtsson (1998) skriver är världen ”alltid given i 
första person singular” (sid. 19) och ur subjektets perspektiv rumsligt och tids-
ligt här och nu. Husserl (1929/1992) beskriver att vår varseblivning inte är re-
flekterad då vi är i en naturlig inställning till världen och därav erfars världen 
som för givet tagen. Bengtsson (1998) beskriver denna företeelse genom ett ex-
empel på hur vi erfar det som presenterar sig i livsvärlden.  

 
Från det ställe där jag nu befinner mig är det endast husens gatufasader 
som i strikt mening presenterar sig i erfarenheten, medan bakgårdarna, 
trapphusen, lägenheterna, vindarna, taken o.s.v. för närvarande inte är di-
rekt erfarna (sid. 19). 

 
Trots att bara husfasaden är synlig erfars husen som fullständiga hus som bebos 
av människor, d.v.s. i vårt för givet tagna består hus av rum för att bebos av män-
niskor. Detta medpresenteras för vårt medvetande då vi erfar husen som just hus. 
Samtidigt kan det som medrepresenterar sig bli tillgängligt för direkt erfarande 
genom att vi går in i husen och som Bengtsson (1998) benämner det ”därigenom 
överskrider och utvidgar [vi] den direkta erfarenhetshorisonten” (sid. 19). Såle-
des innebär en oreflekterad hållning att vi tar för givet en mängd olika aspekter 
av det fenomen som för stunden erfars och fokuseras, trots att allt inte konkret 
presenterar sig. 

Husserl (1900/1970) myntade också fenomenologins slagord ”till sakerna själ-
va”66, vilket innebär en vändning mot sakerna, vilket samtidigt innebär en vänd-
ning mot subjektet då ”sakerna” aldrig är saker i sig själva, utan alltid är saker 
för någon (Bengtsson, 1991). Det betyder att om jag vill veta något om ett 
mänskligt fenomen, vilket i denna forskning är ”det rättspsykiatriska vårdandet”, 
måste jag vända mig till dem som erfar och lever det som jag vill studera. Livs-
världen och dess fenomen är fenomenologins studiefält, d.v.s. det är i den levda 
erfarenheten som kunskap söks.  

Husserl (1936/1970) beskriver livsvärlden som en för-reflexiv och för-
vetenskaplig värld, vilket innebär att den föregår reflektion och vetenskap. 
Bengtsson (1998) tolkar innebörden av att livsvärlden är för-reflexiv på så sätt 

––––––––– 
66 I orginal: ”Zu den Sachen selbst”. 
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att all reflektion hämtar sin näring i livsvärlden, d.v.s. den föregår och förutsätts 
av reflektion och tänkande. Vidare menar han att livsvärlden på samma sätt kan 
ses som för-vetenskaplig genom att det är från livsvärlden som vetenskapen 
hämtar sitt erfarenhetsmaterial. Genom att livsvärlden är för-reflexiv och för-
vetenskaplig innebär det också ”att vi inte har något explicit vetande om den. 
Däremot har vi ett implicit eller tyst vetande om den” (sid. 20). Därav kan livs-
världen ses som en förutsättning för vetenskapligt arbete och det betyder att vi 
måste bejaka livsvärlden som en för-vetenskaplig grund för att genom metodolo-
giskt vetenskapligt arbete kunna nå ”sakerna själva”. Det handlar således om att 
avtäcka det implicita, tysta vetandet och uttrycka ett explicit vetande om ”saker-
na själva”. 

Intentionalitetsteorin 

För att förstå Husserls livsvärldsteori är det av betydelse att även förstå teorin om 
intentionaliteten. Denna teori innebär att medvetandet i sitt grundläge är riktat 
utåt, mot något annat än sig själv. Det centrala är att vi alltid erfar något ”som 
något”. Husserl (1929/1992) beskriver vad intentionalitet innebär på följande 
sätt: 

 
Medvetandeupplevelser kallas också intentionala upplevelser, varvid ordet 
intentionalitet inte betyder något annat än denna allmänna grundegenskap 
hos medvetandet att vara medvetande om något, att såsom cogito i sig 
bära sitt cogitatum (sid. 50). 

 
När medvetandet har en naturlig inställning till det vi erfar i livsvärlden så är vårt 
medvetande riktat mot det som utspelar sig framför oss (Bengtsson, 1998). Det 
är först då vi blir medvetna om att och hur vi erfar något och träder ur den natur-
liga inställningen som vi får distans till det vi erfar. I den stunden medvetande-
görs medvetandeakten genom att den riktas mot sig själv. Bengtsson (1998) be-
skriver hur det måste ske en reflektion i medvetandeakten för att det förgivet 
tagna ska erfaras som ett fenomen. 

 
Med hjälp av reflektionen vänder sig det världsinriktade medvetandet mot 
sig självt och får distans till den naturliga inställningens förgivettaganden. 
Medvetandet upptäcker att allt som förut betraktades som existerande ting 
i sig själva egentligen är ting som fenomen eller ting så som de visar sig 
(sid. 131). 

 
När vi erfar något så erfars det alltid i en livsvärld där livsvärlden har betydelse 
för hur vi erfar det. Det innebär också att det som erfars har en mening och aldrig 
kan existera som om världen inte fanns. Husserl (1929/1992) talar om inre och 
yttre horisonter67 och att det alltid i erfarandet finns sådant som inte direkt pre-

––––––––– 
67 De inre och yttre horisonterna är det som medpresenterar sig när vi erfar något. Exempel på inre 

horisonter är att när vi erfar ett hus så medpresenteras t.ex. att huset har en baksida och att det inne-
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senterar sig, vilket han benämner som appresentationer. Genom att det vi erfar 
har mening så medpresenterar sig sådant som vi i stunden, med blotta ögat, inte 
kan se68, vilket Husserl (1929/1992) beskriver på följande sätt: 

 
Varje upplevelse har i sitt föränderliga medvetandesammanhang och i sina 
egna fasers skiftande ström en växlande ”horisont” – en intentional hori-
sont som hänvisar till de medvetandepotentialiteter som hör till denna 
upplevelse. Till exempel hör till varje yttre varseblivning en hänvisning 
från de egentligt varseblivna sidorna hos föremålet till de med-menade, 
ännu icke varseblivna sidorna som bara är förväntade och föregrips i en 
icke-åskådlig tomhet – som de som skall varseblivas, en ständig proten-
tion som med varje varseblivningsfas får en ny mening (sid. 59). 

 
För att exemplifiera vad som Husserl menar med intentionalitet och att det med-
presenteras mening när vi erfar något som något, så använder jag mig av ett eget 
exempel från min egen vardagsvärld. Jag bor på landet och då jag går promena-
der med mina hundar tar jag ibland in på någon väg eller stig som jag inte har 
gått på tidigare. Den promenad som jag tänker på styrde in på en sådan väg. Un-
der min promenad var jag i min naturliga hållning, medvetandet var riktat ut i 
världen, inte mot mig själv och jag erfor min omvärld på ett oreflekterat sätt. Ef-
ter en stund, mitt ute i skogen stod jag inför en vägbom, och en bit innanför 
bommen såg jag ett hus. Utan att behöva reflektera erfor jag huset som ett hus, 
men då huset var något oväntat för mig så intog jag en reflekterande hållning. En 
tanke som dök upp var: Bor det någon där? Jag stod kvar och såg inget som rör-
de sig, inga blommor i fönstren, ingen rök ur skorstenen, ingen bil utanför, inga 
som helst tecken på att det var någon människa där. Omgivningen, husets yttre 
horisonter medpresenterade en mening för mig, att det inte bodde någon i huset, 
att det var ett ödehus. Jag gick fram till huset och såg det från ett annat håll och 
huset fick härifrån en annan mening. Det verkade relativt nymålat och jag såg ett 
utedass och en brunn vid sidan av huset. Fönstren hade gardiner och det stod en 
grill på verandan. Genom att nya saker erfors fick huset en ny mening. Huset vi-
sade sig inte längre som ett ödehus utan det visade sig som ett troligt sommarhus. 
Då detta var en vardagshändelse av ringa betydelse kunde huset lämnas som en 
ospecificerad företeelse utan att det spelade någon roll vad det egentligen var 
som gjorde huset till det ena eller till det andra. Skulle jag emellertid närma mig 
huset ur ett vetenskapligt perspektiv så skulle jag behöva vara mer säker på och 
precis i vad jag erfar och hur jag förhåller mig till det som medpresenteras, d.v.s. 
det som gör fenomenet till det som det är. Husserl (1929/1992) skriver att feno-
menologen inte bara betraktar och beskriver företeelser rätt och slätt. ”Tvärtom 
tränger han med sin reflekterande blick in och avtäcker livets anonyma cogita-
tiones” (sid. 62). Vidare beskriver Husserl hur fenomenologen kan synliggöra 

                                                                                                                                   
håller rum och går att gå in i. Husets yttre horisonter som medpresenterar sig är t.ex. att det är ett 
hyreshus och om huset är beläget på campus så medpresenterar sig att det är studentbostäder. 

68 Det kan även gälla hörande, luktande, kännande o.s.v. 
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det som i stunden inte är synligt för medvetandet genom att avtäcka medvetande-
formernas bestämda syntetiska förlopp. 

 
… vilka begripliggör det av jaget blott menade, det åskådliga eller icke-
åskådliga i det föremålsliga; han [fenomenologen]69 gör begripligt hur 
medvetandet i sig och i kraft av sin intentionala struktur nödvändigtvis är 
medvetet om ett varande och på visst sätt varande objekt, som kan uppträ-
da som en sådan mening (Husserl, 1929/1992, sid. 62). 

 
Som livsvärldsforskare innebär en sådan vetenskaplig hållning att ”inte bestäm-
ma det obestämda” för snabbt (Dahlberg & Dahlberg, 2003) och att inta en ve-
tenskaplig reflekterande hållning eller som Dahlberg (2006c) benämner det, en 
fenomenologisk hållning. 

Fenomenologisk hållning 

Den fenomenologiska hållningen innebär att forskaren träder ur den naturliga 
hållningen och intar en reflekterad hållning, vilket görs genom att hela förståel-
seprocessen ifrågasättes och problematiseras och inga innebörder tas för givna 
(Dahlberg, 2006c). Den vetenskapsfilosofiska grunden för detta antagande ligger 
hos Husserl (1929/1992) som poängterade vikten av att i vetenskapligt arbete ha 
förmågan att gå bortom den naturliga hållningen, genom att skilja det direkt giv-
na från det medpresenterade.  

Husserl (1929/1992) anförde att den fenomenologiska hållningen eller som 
han benämner det, epochén, innebär att den objektiva världen sätts inom paren-
tes, vilket förklaras på följande sätt: 

 
… eller detta ”sättande inom parentes” av den objektiva världen – ställer 
oss inte gentemot ett intet. Snarare blir något genom detta tillgängligt för 
oss, eller tydligare: vad som därigenom blir tillgängligt för mig, den medi-
terande, är mitt rena liv med alla dess rena upplevelser och rena meningar, 
fenomenens universum, i fenomenologins specifika och vida mening (sid. 
38). 

 
Enligt Bengtssons (1991) tolkning av hur Husserl använder begreppet epoché70, 
skiljer han existens och innehåll åt, vilket då innebär att existensen sätts inom pa-
rentes och att den inte används. Vidare menar Bengtsson att Husserls förhopp-
ning med detta var att skapa ett rent medvetande. Dahlberg är kritisk till denna 
tolkning och menar att Husserl med hjälp av epochén ville få ”vetenskapare” att 
träda ur den naturliga hållningen och istället inta en fenomenologisk och proble-
matiserande hållning, vilket inte innebär att lämna livsvärlden. Hon skiljer alltså 

––––––––– 
69 Eget tillägg. 
70 Bengtsson (1991) menar att Husserl inte använder sig av begreppets grundbetydelse, vilken är ”att 

hålla tillbaka sitt omdöme tills man har täckning för det man talar om i stället för att bara överta 
andras omdömen eller fälla överilade omdömen” (sid. 31). 
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mellan ”naturlig hållning” och ”livsvärld” och betonar att den naturliga hållning-
en så att säga ingår i livsvärlden, att den naturliga hållningen kan överskridas 
men att man däremot aldrig kan gå bortom livsvärlden (Dahlberg et al., 2007) 71. 

Kroppssubjekt 

Merleau-Ponty har vidareutvecklat Husserls livsvärldsteori genom att tydliggöra 
människans vara till världen som kroppssubjekt, d.v.s. levd kropp.  

 
The body is the vehicle of being in the world, and having a body is, for a 
living creature, to be intervolved in a definite environment, to identify 
oneself with certain projects and be continually committed to them (Mer-
leau-Ponty, 1945/2002, sid. 94).  

 
Att vara ett kroppssubjekt innebär att kropp och själ inte kan separeras, inte hel-
ler kan människan och världen separeras, utan ska enligt Merleau-Ponty 
(1945/2002) förstås som en enhet, en kropp – själ – världenhet. Det innebär att 
den levda kroppen ”ankrar” oss i världen och blir navet i livsvärlden och ger oss 
också tillgång till andra människor genom intersubjektiviteten, det mellankropps-
ligas livsvärldar (Merleau-Ponty, 1945/2002).  

Merleau-Ponty (1945/2002) menar att vi inte ”har” en kropp, utan vi ”är” vår 
kropp och det är genom kroppen som vi får tillgång till världen, vilken i det 
samma kan begränsa vår tillgång till världen. Vidare betonar han att kroppen inte 
är placerad i tid och rum, utan kroppen bebor tid och rum och att det är genom 
kroppen som vi erfar världen och som vi samtidigt är av världen. “To be a body, 
is to be tied to a certain world, as we have seen; our body is not primarily in 
space: it is of it” (sid. 171). 

Det kan också innebära att världen begränsar den levda kroppens tillgång till 
den, vilket blir tydligt i denna forskning där informanterna som är patienter re-
spektive vårdare, antingen är frihetsberövade eller står för frihetsberövandet. 
Samtidigt tydliggör detta att både den levda kroppen och frihetsberövandet är av 
samma värld, det går inte att separera då dessa aspekter är förbundna med var-
andra genom ”världens kött”. 

En sammanflätad värld 

Merleau-Ponty (1964/2000) utvecklar en idé om den intentionala existensen vil-
ken han benämner “the flesh of the world” – ”världens kött” 72 och han inför rö-
relsen mellan det generella och partikulära. Det innebär att det partikulära alltid 
måste förstås mot bakgrund av det generella och det generella måste förstås mot 

––––––––– 
71 Dahlberg har under lång till arbetat med och utvecklat hur fenomenologisk vetenskapsfilosofi kan 

förstås och användas metodologiskt i empirisk forskning. Dahlberg har utifrån Husserls idé om en 
metodologisk epoché utvecklat idén om tyglandet (se Metodavsnittet – Tyglad förståelse). 

72 Det franska order är ”chair”, vilket det inte finns någon bättre översättning på svenska än kött, 
”//det syftar inte på ett stycke dött kött, men däremot inrymmer det en hel filosofi under utveck-
ling…” (Fredlund, 2004, sid. 38). 
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bakgrund av det partikulära. Idén bär således på innebörden att människan är 
”av” världen och samtidigt är världen ”av” människan. Allt är således samman-
flätat och finns endast i relation till något annat och det kan förstås som en sam-
existens av människan och världen, som utgör en oreducerbar helhet. Merleau-
Ponty (2004) uttrycker det som att vi som människor och existenser är av samma 
kött och på så sätt att vi tillhör samma värld, vilket han beskriver på sitt egen-
artade sätt:  

 
Det är det synligas hoprullning över den seende kroppen, det kännbara 
över den kännande kroppen, som påvisas särskilt när kroppen ser sig eller 
rör vid sig själv i färd med att se och röra vid tingen, så att den på en och 
samma gång såsom kännbar stiger ner bland dem och såsom kännande be-
härskar dem alla och hämtar detta förhållande – också detta dubbla förhål-
lande – ur sig själv genom en uppsprickning eller klyvning av sin massa 
(Merleau-Ponty, 2004, sid. 269). 

 
Merleau-Ponty (1945/2002) uttrycker det som att vi står i förbindelse med värl-
den genom att det går intentionala trådar mellan oss och världen. Intentionala 
trådar mellan mig och ett objekt innebär att det jag erfar också har en mening för 
mig, genom att jag t.ex. vet hur jag ska använda objektet. Genom denna mening 
kan jag också manas till en handling. T.ex. har en kaffekopp den mening för mig 
att jag kan dricka varma drycker ur den utan att bränna mig. I det samma som jag 
erfar kaffekoppen vet jag också hur jag ska använda den. Det är alltså genom de 
intentionala trådarna som jag är placerad i världen, och står i ständig kommuni-
kation med världen, via objekten, det rumsliga, språkliga, tidsliga och andra 
kroppssubjekt. 

Överförs tanken om att vi är av samma kött till ett forskningssammanhang så 
innebär det att vi är av samma värld som de fenomen som vi vill studera. Merle-
au-Ponty (1964/2000) menar att vi måste ta ett steg tillbaka för att kunna se, 
lyssna in och låta världen, dess fenomen och innebörder tala. Detta genom att 
lossa lite på de intentionala trådarna som sammanflätar oss till världen.  

 
Reflection does not withdraw from the world towards the unity of con-
sciousness as the world’s basis; it steps back to watch the forms of tran-
scendence fly up like sparks from a fire; it slackens the intentional threads 
which attach us to the world and thus brings them to our notice; it alone is 
consciousness of the world because it reveals that world as strange and 
paradoxical (Merleau-Ponty, 1945/2002, xv). 

 
Merleau-Pontys tanke om att vi behöver lossa lite på de intentionala trådarna är 
en vidareutveckling av Husserls idé om att ”sätta inom parentes”. Merleau-Ponty 
tydliggör att vi inte kan skära av eller helt lösgöra de intentionala trådarna, därav 
kan vi heller inte sätta existensen inom parentes, men vi kan ta ett steg tillbaka 
och med reflektionens hjälp inta en fenomenologisk hållning gentemot det vi er-
far.  

Appliceras Merleau-Pontys teori om ”köttet” till föreliggande forskning, kan 
vi se på det rättspsykiatriska vårdandet på följande sätt. Det finns en ständig rö-
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relse och cirkularitet i vårdandets ”kött” där t.ex. patienterna är av vårdandet och 
vårdandet är av patienterna, vårdarna är av patienterna och patienterna av vår-
darna o.s.v. Det är alltså det rättspsykiatriska vårdandets ”kött”, hur det är sam-
manflätat genom det generella och partikulära, som är föremål för denna forsk-
ning. 

Tillämpad livsvärldsforskning grundad i 
fenomenologisk kunskapsteori  
Mot bakgrund av det ovan sagda kan fenomenologin inte ses som en metod med 
fasta principer som är tillämpbara överallt. För att tillämpa livsvärldsforskning 
som är grundad i fenomenologisk vetenskapsfilosofi, är det av vikt att försöka 
transformera epistemologin till ett vetenskapligt förhållningssätt och till metodo-
logiska tankegångar som är användbara i den empiriska forskningens genomfö-
rande. 

Valet av forskningsansats gjordes mot bakgrund av en vilja att erhålla kun-
skap om den levda erfarenheten av att vårda och vårdas inom den rättspsykiatris-
ka vården och för att möjligen kunna förstå dess komplexitet. Det krävdes en an-
sats som var öppen och följsam mot de fenomen som avsågs studeras. Dahlberg 
har utvecklat en reflekterande livsvärldsansats som beskrivs av Dahlberg et al. 
(2001), Dahlberg och Dahlberg (2003), Dahlberg och Dahlberg (2004), Dahlberg 
(2006a, 2006b, 2006c) och Dahlberg et al. (2007), vilken ger möjligheter att be-
skriva fenomen som är av betydelse för vårdandet. Centralt i denna forskning är 
att beskriva den levda erfarenheten av det rättspsykiatriska vårdandet såsom det 
levs, genom en öppenhet och följsamhet mot det fenomenet som studeras. Det 
innebär även att inta en reflekterande hållning, för att inte förstå för snabbt och 
oreflekterat och för att fenomenet ska kunna visa sig och förstås. Denna reflekte-
rade hållning har utvecklats av Dahlberg och beskrivs som ett tyglande av förstå-
elseakten (Dahlberg & Dahlberg, 2003; Dahlberg, 2006c).  

Tyglad förståelse 

Dahlberg (2006c) har tolkat Husserls idé om en metodologisk epoché och be-
nämner den i ett empiriskt sammanhang som ”tyglandet”. I denna tolkning har 
Merleau-Pontys fenomenologi utgjort en tolkningsram. Tyglandet innebär att 
som forskare inta en reflekterande hållning och att problematisera hela förståel-
seprocessen.  

I vardagen intas en naturlig hållning till världen och det som erfars. I den na-
turliga hållningen är världen för givet tagen. Dahlberg och Dahlberg (2003) me-
nar att forskaren måste vara mer säker över vad som erfars än ”vardagsmänni-
skan”. Det innebär således att inte oreflekterat ta något för givet, utan problema-
tisera det som erfars. Forskaren måste träda ur den naturliga hållningen och inta 
en reflekterad vetenskaplig hållning.  

Vi kan inte lösgöra oss från världen så länge vi lever, eftersom de ”intentiona-
la trådarna” knyter oss till den, men vi kan genom reflektion lossa lite på trådar-
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na för att få det svängrum som behövs, för att kunna klargöra vad som händer i 
mötet mellan oss själva och världen. Det innebär i detsamma att vi inte kan frigö-
ra oss från vår förförståelse, men vi kan tygla den så att den inte på ett okontrol-
lerat sätt påverkar förståelseprocessen. Tyglandet görs genom en självreflektion 
som hjälper till att ”slacka” de intentionala trådarna och på så vis möjliggörs att 
sådant som tas för givet, kan upptäckas. Ett medvetet tyglande är en förutsättning 
för att kunna vara öppen för vad som visar sig (Dahlberg & Dahlberg, 2003; 
Dahlberg, 2006c). 

 
Bridling one’s pre-understanding just means to slow the natural process of 
conscious understanding, so that we find the actual presentations as well 
as the appresentations (Dahlberg & Dahlberg, 2003, sid. 48). 

 
Dahlberg och Dahlberg (2003) menar att tyglandet inte är något tekniskt kompli-
cerat, utan innebär att systematiskt och med finkänslighet välja väg för sina av-
göranden. Principen att inte bestämma det obestämda för snabbt innebär att tillå-
ta fenomenet vara obestämt så länge som möjligt. Detta kan ses som både enkelt 
och svårt på samma gång. Enkelt på så vis att det genom reflektion medvetet går 
att sakta ner erfarandet, men svårt genom att så fort något medvetandegörs som 
något obestämt, så är det i en mening också bestämt. 

I fenomenologisk forskning är både närhet och distans till fenomenet centralt. 
Dahlberg (2006a) menar att närhet – distans inte kan hanteras som antingen eller, 
utan måste förstås i relation till varandra, på en och samma gång. För att kunna 
förstå det fenomen som studeras krävs det således att på samma gång ha närhet 
och distans till fenomenet. Det innebär därtill att aldrig vara helt stilla i förståel-
seprocessen, utan att vara i en ständig rörelse och följa fenomenet och dess inne-
börder. Detta görs genom att som forskare röra sig mellan figur och bakgrund. 
Genom att byta plats för vad som får stiga fram som figur och vad som för stun-
den ses som bakgrund, finns det också en möjlighet att synliggöra innebörder 
som tidigare varit osynliga. Det kan ske genom ett ständigt problematiserande 
och ifrågasättande av det som visar sig, att inte ta något för givet och som Dahl-
berg (2006a) skriver: ”We must dwell with the phenomenon in order to find the 
way that best supports the meanings to be made explicit” (sid. 3).  

Dahlberg (2006c) menar att det kan vara svårt att veta var ett fenomen slutar 
och var ett annat fenomen börjar, och om innebörderna hör till just det fenomen 
som studeras, eller om det kommer från ett annat fenomen. Detta kan relateras 
till Merleau-Pontys idé om ”världens kött” som innebär att alla fenomen är rela-
terade till varandra och till allt annat i världen. Dahlberg menar vidare att detta 
samtidigt betyder att forskaren är av samma kött och tillhör samma värld som det 
studerade fenomenet, vilket gör att det inte går att studera fenomenet som om det 
vore ”utanför ens fönster”. På så vis kan det vara svårt att särskilja ett fenomen 
från dess kontext och dessutom vara svårt att skilja sig själv från fenomenet. En 
medvetenhet om denna sammanflätning med fenomenet explicitgör också be-
hovet eller snarare kravet på en tyglad förståelse.  

Gadamer (1960/2004) belyser våra fördomar som något som inbegriper för-
förståelse i termer av våra traditioner och vår verkningshistoria, och han talar om 
förståelsehorisonter. Således bär vi med oss vår historia som inverkar på förstå-
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elsen. Människan har alltså sin egen förståelsehorisont, vilket bidrar till att vi 
inte kan förstå den andre fullt ut, men att vi genom en horisontsammansmältning 
kan förstå den andre till viss del. Vidare menar han att det är viktigt att förhålla 
sig misstänksam mot sig själv och sin egen förståelse, genom att medvetande-
göra sina fördomar så att fenomenet ges möjlighet att presentera sig i sin annan-
het. Gadamer menar att den egna fördomen blir synlig först då den ”sätts i spel”, 
vilket innebär att det är bara genom att spela ut sin fördom, d.v.s. synliggöra den 
som man kan erfara den andres anspråk på sanning och som samtidigt möjliggör 
den andres utspel. Jämförs detta med Dahlbergs (2006c) sätt att se på tyglandet, 
innebär det att inte något kan tas för givet, utan forskaren måste hela tiden pro-
blematisera och ifrågasätta sina ställningstaganden, genom att sätta den egna för-
ståelsen på spel och inte låta ens fördomar eller annat utifrån kommande vara 
styrande.  

Öppenhet och följsamhet 

Det krävs en tyglad förståelse av och en öppenhet inför fenomenet för att kunna 
beskriva dess essentiella struktur av innebörder. Samtidigt är det viktigt att vara 
medveten om att essenser alltid är öppna och föränderliga och därav aldrig kan 
ses som definitiva. Livsvärlden är rörlig och föränderlig, och därmed förändras 
också fenomens innebörder (Dahlberg, 2006c). Det innebär således att forskaren 
måste inta en öppenhet och följsamhet mot fenomenet för att kunna se dess för-
änderlighet. 

Enligt Bengtsson (1991) består fenomenologin som vetenskapsansats av två 
grundläggande komponenter, vilken den ena är vändningen mot ”sakerna själva” 
och det andra är kravet om följsamheten ”mot sakerna”. Vidare menar Bengtsson 
(1988/2001) att fenomenologin går ut på att i någon mening få grepp om sakerna 
så som de visar sig i erfarenheten, och att ge dem en begreppsmässig mening, 
utan att för den skull våldföra sig på dem. För detta krävs det en öppenhet, följ-
samhet och sensibilitet mot fenomenet. 

Öppenhet innebär att som forskare försöka se bortom det som man tror sig 
veta, genom att öppna upp för att höra, se och förstå tillvaron på ett nytt eller an-
norlunda sätt, än det för givet tagna. Det kräver respekt och ödmjukhet, såväl 
som känslighet och flexibilitet för fenomenet. Vidare innebär det att som forska-
re ha en lust, en vilja att veta och vara öppen för att bli överraskad och förvånad 
över vad som visar sig, även för det oförutsägbara och oväntade (Dahlberg et al., 
2007). Gadamer (1960/2004) menar att det krävs en öppenhet för att kunna se 
och upptäcka något nytt. Det innebär vidare att ställa öppna frågor såsom: Vad är 
det jag inte vet om detta fenomen? Genom att se bortom det som är för givet ta-
get och genom en öppenhet mot fenomenet blir det också möjligt för fenomenet 
att visa sig på ett nytt sätt. 

Bengtsson (1988/2001) menar att fenomenologin inte kan ses som en metod i 
traditionell betydelse och han påtalar kritik mot principstyrda undersökningar, 
”ty fenomenologiska undersökningar skall inte ledas av principer som med nöd-
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vändighet endast blottlägger det som principerna tillåter” (sid. 27)73. Han menar 
att det i fenomenologisk forskning är ”sakerna själva så som de visar sig” (sid. 
27) som bör vara ledande. Genom att sakerna själva så som de visar sig är centra-
la i en livsvärldsansats blir det emellertid naturligt med metodprinciper om öp-
penhet och följsamhet till det fenomen som studeras. Vidare menar Bengtsson 
(1991) att det finns en gemensam grund för fenomenologin som bidrar till att fe-
nomenets egenskaper och struktur kan blottläggas och beskrivas, och han vill 
snarare benämna det som ett förhållningssätt än en metod. Bengtsson (1991) be-
skriver det på följande sätt: 

 
Denna metod eller detta förhållningssätt utgör under alla förhållanden en 
fenomenologisk grundprincip som består i ett krav på öppenhet, följsam-
het och sensibilitet för hela vår levda erfarenhetsvärld i all dess variation 
och komplexitet (sid. 30).  

Tyglad förståelse i föreliggande forskning 

Då jag inte har arbetat eller varit patient inom den rättspsykiatriska vården har 
jag själv ingen levd erfarenhet av att vårda eller vårdas inom denna kontext. 
Därmed inte sagt att jag inte har någon förståelse för området, vilken också kan 
utgöras av fördomar, och det kan både ses som en fördel och nackdel då jag be-
forskar området. Som exempel behövde jag inte brottas med att min levda erfa-
renhet av området skulle ta över i förståelsen, samtidigt som egen levd erfarenhet 
skulle kunna ses som en tillgång under förutsättning att förståelsen tyglas.  

För att minska risken för att min egen förståelse av den rättspsykiatriska vår-
den skulle påverka och missrikta fenomenets mönster av innebörder försökte jag 
inför studiernas genomförande skriva ner min förståelse för området och jag för-
sökte tydliggöra min förståelse för mig själv, och däri försöka se vad som kunde 
vara direkta fördomar74. Ytterligare ett sätt att tydliggöra min förståelse var att 
jag under de två veckor som jag vistades på de aktuella vårdavdelningarna skrev 
fältanteckningar i dagboksform. Fältanteckningarna75 innefattar vad jag såg och 
observerade i vårdvardagen och även anteckningar från de spontana samtal jag 
hade med patienter och vårdare.  

När jag i efterhand går igenom dessa fältanteckningar framstår det tydligt att 
jag i dessa inte har fångat det djup i fenomenet som senare visade sig ur analy-
sen, samtidigt som mina anteckningar inte motsäger resultatet. Jag skulle vilja ut-
trycka det som att fältanteckningarna kan ses som fragment från fenomenet och 
de ger en ytligare och rent av mer förskönad framställning av det rätts-

––––––––– 
73 Samtidigt är strävan att inte arbeta utifrån bestämda principer också en ”princip”. 
74 Jag vill betona att jag är medveten om att det är omöjligt att tydliggöra hela förförståelsen. T.ex. 

inom psykoanalytisk teori görs psykoanalytiska antaganden om det omedvetna grundat i Sigmund 
Freuds (1856-1939) teori. Johansson (2007) beskriver de på följande sätt: ”Det psykoanalytiska an-
tagandet består i att det finns någonting djupare att få tag i, en mening som döljer sig bakom ytan” 
(sid. 172). 

75 Fältanteckningarna är rena beskrivningar av vad jag sett och observerat i vårdvardagen och har inte 
en analyserande prägel av hur jag förstår det jag observerat.  
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psykiatriska vårdandet än vad de empiriska studiernas resultat gör. Resultatet 
som har framkommit ur analysen har varit förvånande och har överraskat mig, 
och det har samtidigt tvingat mig att ideligen problematisera min förståelse. Jag 
har pendlat fram och tillbaka mellan analys och data, jämfört olika ”data” och 
ställt mig frågor såsom: Kan det verkligen vara så här? Är det verkligen så här 
som det rättspsykiatriska vårdandet visar sig? 

Metodteori och genomförande 
De båda empiriska studierna är genomförda på en rättspsykiatrisk klinik där det 
bedrivs regionsvård. Datainsamling för studie 1 genomfördes våren 2004 och för 
studie 2 våren 2005. Analysen av studie 1 genomfördes före studie 2 påbörjades.  

Data för denna forskning har empiriskt samlats in76 genom intervjuer77. Data-
materialet har analyserats genom en fenomenologisk innebördsanalys (Dahlberg, 
2006c; Dahlberg et al., 2007) som avser att söka och beskriva ett fenomens me-
ning och innebörd, d.v.s. dess essentiella struktur. Vid datainsamling och under 
analysen har det funnits en riktadhet mot fenomenet, vilket kan benämnas som 
att forskningen är fenomenorienterad. Det innebär att fokus under intervju och 
analys har varit att få levda beskrivningar av fenomenet, och inte vad som tycks 
om fenomenet. Det är ”hur” det levs och hur fenomenet visar sig, som har varit 
centralt. För att fenomenet ska visa sig och för att fenomenets meningsstruktur 
ska kunna beskrivas har det krävts innebördsrika intervjuer. Strävan i innebörds-
analysen har varit att finna fenomenets essentiella struktur av innebörder och 
dess variationer.   

Intervjuerna 

Intervjuerna i föreliggande forskning tar sin utgångspunkt i fenomenologisk kun-
skapsteori utifrån Husserls (1929/1992) grundtes att ”gå till sakerna själva”. Med 
”sakerna” åsyftas här vårdandet inom den rättspsykiatriska vården. Det innebär 
också att teorin om medvetandets intentionalitet finns som en grund för intervju-
situationerna genom att ett fenomen alltid erfars ”som något”, samt att där finns 
en öppenhet och följsamhet mot fenomenet. I den aktuella forskningen har öp-
penheten och följsamheten riktats mot den levda erfarenheten av att vårda och 
vårdas inom den rättspsykiatriska vården. 

Intervjuerna har utgått ifrån hur Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forsk-
ningsintervjun och hur Dahlberg et al. (2001) och Dahlberg (2006c) beskriver 
fenomenologiska innebördsintervjuer. Kvale (1997) menar att intervjun bygger 
på vardagssamtal, men ska ses som ett professionellt samtal med en viss struktur 
och syfte, d.v.s. en intervju vars syfte det är att erhålla beskrivningar av den in-
tervjuades livsvärld för att kunna förstå det beskrivna fenomenets innebördsme-

––––––––– 
76 Att ”samla in” data är ett vedertaget uttryck, vilket inte handlar om att samla in något som existerar 

av sig självt, utan data stiger fram i intersubjektiviteten, intervjuare och informant emellan.  
77 Samtliga intervjuer och utskrifter av dessa har jag själv utfört. 
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ning. Vidare menas att det överordnade för den kvalitativa intervjun är att förstå 
innebörden och meningen i det som framkommer ur intervjun. Syftet med inter-
vjun är att få rika och förutsättningslösa beskrivningar från den intervjuades livs-
värld. 

Dahlberg et al. (2001) beskriver fenomenologisk innebördsintervju som en re-
flekterande dialog som syftar till att få fram informantens relation till fenomenet 
som avses undersökas. Genom att nå informantens oreflekterade mening kan in-
formanten med hjälp av intervjuaren, under intervjun, börja reflektera. Intervjua-
rens roll blir att stödja informantens reflektion genom att ställa öppna, fördju-
pande frågor och inte ta något för givet, utan intresserat och nyfiket fråga vidare. 
Vidare betonas öppenheten och följsamheten mot fenomenet och intersubjektivi-
teten i relationen forskare – informant, där närheten och omedelbarheten är bety-
delsefull för att nå fenomenets innebörd och mening. En lyckad intervju bör bi-
dra till att den intervjuade kommer nära sina upplevelser, blir medveten och själv 
får fördjupad förståelse för fenomenet. I situationer då den intervjuade uttrycker 
att hon/han inte har tänkt på fenomenet på liknande sätt tidigare, har intervjun 
troligen lyckats nå informantens meningsdjup. Intervjuns inriktning är mot hur 
fenomenet erfars och hur dess mening och innebörd uttrycks. Intresset är alltså 
inte riktat mot informanten som person, utan frågorna riktas mot fenomenet.  

En intervju så som den beskrivs av Dahlberg et al. (2001) tar sin början i en 
öppen, men klar och tydlig ingångsfråga som bör balansera mellan öppenhet och 
struktur och vara riktad mot att informanten ska kunna börja reflektera över och 
beskriva sin livsvärld. Genom ingångsfrågan kan området för intervjun ringas in, 
samtidigt som den kan öppna upp för fler områden som kan relateras till feno-
menet och som sedermera kräver nya frågor. Efter att ingångsfrågan ställts följer 
frågor som kan hjälpa informanten att tydliggöra, fördjupa och förklara fenome-
nets innebörder. Dessa frågor benämns som följdfrågor eller fördjupningsfrågor 
och ämnar närma sig fenomenet. Följdfrågor kan uttryckas som: Kan du berätta 
mer? Hur menar du nu? Kan du beskriva ett exempel? Hur kände du då? I denna 
forskning har följdfrågorna varit en hjälp till att komma ifrån t.ex. ”att” det är 
svårt att vårda och vårdas inom den rättspsykiatriska vården till ”hur” och på vil-
ket sätt det är svårt. 

För att kunna erhålla innebördsrika intervjuer har jag strävat efter att inte för-
stå det informanterna sagt för snabbt. Jag har ställt många följdfrågor och bett in-
formanterna tydliggöra och utveckla. Det ha stundtals inneburit att informanterna 
frågat: ”Förstår du vad jag menar?” Svaret har oftast blivit: ”Jag är inte säker, 
kan du berätta mer”. 

Följande dialog från en intervju visas som ett exempel på hur fördjupningsfrå-
gorna under intervjun leder till att det som från början beskrivs som ”att” det är 
svårt och jobbigt, också uttrycks och beskrivs på vilket sätt och ”hur” det erfars 
som svårt och jobbigt. Exemplet är från en intervju i den första studien som bely-
ser patienternas perspektiv och vi kommer in i intervjun då informanten har be-
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rättat om att han tycker länsrättsförhandlingarna78 är svåra och jobbiga, då han 
har svårt för attityden och den nyckfullhet som han där möts av. 

 
Informanten: Ja lite grann är det väl så… är det väl sådär… men det allra 
största är ju sådär… Det känns som en sådan där Kafka-artad situation där 
uppe [i länsrätten]… så det blir så himla absurt hela situationen… 

 
Här använde sig informanten av en liknelse som utan att ifrågasättas skulle öpp-
na upp för en tolkning om liknelsens innebörd. Därav ställdes en följdfråga som 
ber informanten att beskriva mer. 

 
Intervjuaren: Kan du beskriva det mer, du sa Kafka-artad…? 
Informanten: Jo det är ju det här att…… ja… det är väl rättslöst på något 
sätt… man är ju helt maktlös där uppe och där sitter den här gubben [sak-
kunnige läkare] och kan vräka ur sig nästan vad som helst och då är det ju 
såhär… det blir som en fars där uppe… ja, det är lite underligt… hela si-
tuationen…  

 
Av citatet framgår att informanten beskriver vad en Kafka-artad situation innebär 
genom ”att” han känner sig rättslös, maktlös och att situationen är märklig. Sam-
tidigt gav inte frågan tillräckligt med svar då det inte framkommer så mycket om 
”hur” det erfars. Följande fördjupningsfråga inriktades därför mot hur det 
”känns”.  

 
Intervjuaren: Hur känns det när du har varit där… och när du sitter där… 
under den här förhandlingen? 
Informanten: Nej då tänker jag inte så mycket… men då försöker jag ju… 
beskriva den insikten som jag har… men… det tas inte så mycket i beak-
tarn……… eller inte alls…… fast däremot om jag hade redan från början 
suttit och spelat dator och suttit och läst i två år och så sen sökt… då hade 
jag ju fått utan problem… det har ju varit andra patienter som ja… har va-
rit väldigt oengagerade… så det handlar ju inte om… jag hade väl en liten 
tro på det när jag kom hit att rättspsykiatrisk vård handlar om vård… men 
det gör ju inte det särskilt mycket. Det handlar ju om att bli bestraffad… 

 
Här gav frågan svar på hur informanten erfar sig rättslös genom att han inte lyss-
nas på och genom att det inte hjälper att försöka sköta sig. Här kommer det också 
in en ny aspekt då informanten beskrev att han upplever att vården handlar om 
bestraffning. Genom att vara öppen och följsam mot fenomenet riktades en fråga 
mot vad bestraffning innebär. 

 
Intervjuaren: Kan du beskriva vad det är som känns bestraffande? 

––––––––– 
78 En länsrättsförhandling är det som sker inför att länsrätten ska besluta om patientens fortsatta vård-

tid och friförmåner och patienten ges då möjlighet att framföra sina synpunkter. 
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Informanten: Det är just det här även fast man söker saker som skulle få 
positiva effekter i vården så… blir man förnekad det… enbart på grund av 
straff… 

 
Informantens svar gav en förståelse för att han känner sig nekad sådant i vården 
som skulle vara bra för honom, samtidigt framkommer det inte hur denna förne-
kelse och bestraffningen visar sig.  

 
Intervjuaren: Och hur känner du det då när du blir förnekad det som du 
tror skulle hjälpa dig, hur känns det då inom dig? 
Informanten: Nä men då får man ju den… det ger ju då signalerna att det 
inte handlar om vård… utan då handlar det om bestraffning… då går man 
väl in i ett sådant här skede att man rycker på axlarna och jaa ”bestraffa 
mig då” det får bli som det blir sen… och det är väl det stadiet som jag har 
gått in i… 

 
Genom att en fråga ställdes om hur det känns, gav svaret en fördjupning i vad det 
innebär att känna sig bestraffad istället för vårdad. Här antyds också en ”upp-
givenhet” inför det vårdande som inte är ”vårdande”.  

Detta exempel visar följdfrågornas betydelse och betydelsen av öppenheten 
mot fenomenet för att nå en fördjupning i vad det innebär, i detta fall, att vårdas 
inom den rättspsykiatriska vården. Här är det viktigt som forskare och intervjua-
re att vara nyfiken och intresserad av hur fenomenet kan visa sig. Det innebär för 
intervjuaren att inte lägga in sina egna innebörder i det som informanten säger, 
d.v.s. inte tolka in något i vad informanten menar. I de fall intervjuaren inte har 
en tyglad hållning under intervjun finns det en risk att intervjuaren söker efter 
svar som stödjer den egna förståelsen av ett fenomen. Det kan innebära att inter-
vjuaren slutar fråga eller ledande frågor kan ställas och i detsamma försvinner 
öppenheten mot fenomenet, i intervjusituationen. Intervjusituationen har en prä-
gel av ”här och nu”, vilket innebär att omedelbarheten både kan vara en hjälp 
och ett hinder. För att som intervjuare inte hamna i att saker tas för givet, i in-
formanternas svar, är det viktigt att balansera omedelbarheten med en distans i 
intervjusituationen. Det innebär att samtidigt vara intresserad av och reflektera 
över det som informanten berättar om, vilket kan innebära att man som intervjua-
re inte omedelbart ställer en ny fråga, och till följd därav också tillåter tystnad. 
Detta är viktigt för att kunna ställa fördjupande följdfrågor och för att inte vara 
för följsam mot informanten så att fokus på fenomenet tappas. Det kan också in-
nebära att intervjuaren går tillbaka och frågar djupare om det som informanten 
berättat om tidigare under intervjun ”jag har funderat lite på det här som du be-
rättade om tidigare... //… kan du utveckla vad du menade?”. För att inte ryckas 
med och förlora fokus på fenomenet är det viktigt att forskaren under hela inter-
vjun praktiserar ett tyglat förhållningssätt.  

Analys  

Samtliga data bearbetades genom en fenomenologisk innebördsanalys (Dahlberg 
2006c; Dahlberg et al., 2007), vilket i den första studien innebar en essens-
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sökning av fenomenet ”Att vårdas inom den rättspsykiatriska vården”. Datamate-
rialet omfattade 121 sidor intervjutext, enkelt radavstånd. Den andra studien in-
nebar en essenssökning av fenomenet ”Att vårda inom den rättspsykiatriska vår-
den”. Datamaterialet omfattade 146 sidor intervjutext, enkelt radavstånd. I båda 
studierna har analysen genomförts på liknande sätt, därav beskrivs analysen som 
ett tillvägagångssätt trots att de båda analyserna genomförts med ett år emellan79.  

Principen om en tyglad förståelse är övergripande vid en innebördsanalys lik-
väl som i en intervjusituation (Dahlberg, 2006c). Det är viktigt att förståelsen i 
analysen inte sker för snabbt och på så vis vilseleder eller skymmer i sökandet 
efter innebörder. I jämförelse med intervjusituationen har forskaren större möj-
lighet att under analysen sakta ner förståelseprocessen och ge större utrymme för 
reflektion, och större möjlighet att pendla mellan helhet och delar för att säker-
ställa att innebörderna kommer från intervjuerna och inte från forskarens egen 
förståelse.   

För att kunna beskriva den essentiella innebörden av ett fenomen krävs inne-
bördsrika data, d.v.s. data ska innehålla många aspekter och nyanser av fenome-
net (Dahlberg, 2006c; Dahlberg et al., 2007). Bra data är emellertid inte tillräck-
ligt. Vid innebördsanalyser såsom Dahlberg (2006c) beskriver det måste forska-
ren inta en speciell fenomenologisk hållning. Denna hållning innebär i forskning 
att vänta aktivt på att fenomenet och dess innebörder ska visa sig på det sätt som 
det vill visa sig, genom att inte ha bråttom, utan dröja kvar vid fenomenet. Det 
innebär en tyglad förståelse där det är viktigt att inte förstå för snabbt eller som 
Dahlberg och Dahlberg (2003) uttrycker det ”to not make definite what is indefi-
nite” (sid. 35). 

Essensen kan förstås som ett fenomens struktur av essentiella innebörder, 
d.v.s. essensen är det som gör fenomenet till just det fenomenet. Således är es-
sensen inte något som forskaren explicit lägger till forskningen, och inte heller 
finns en essens färdig och redo för forskaren att ta till sig, utan essensen finns i 
den intentionala relationen mellan fenomenet och världen. Essensens mening vi-
sar sig i forskningsprocessen mellan forskaren och fenomenet, d.v.s. meningen 
konstitueras i mötet mellan subjekt och objekt (Dahlberg, 2006c). Vidare menar 
Dahlberg att det inte går att skilja essens och fenomen från varandra genom att 
essensen är fenomenet och fenomenet är essensen, de är av varandra, vilket tyd-
liggörs i följande citat: 

 
An essence is, simply, a phenomenon’s style, its way of being, and thus 
the essence cannot be separated from the phenomenon that it is the es-
sence of (Dahlberg, 2006c, sid. 18). 

 
Essensen som generell figur framträder mot dess bakgrund, det partikulära. Med 
andra ord kan det uttryckas att en essens alltid förstås som fenomenets inre och 
yttre horisonter. Att arbeta med figur och bakgrund är metodologiskt viktigt vid 

––––––––– 
79 Även arbetet med den generella strukturen och exkursen genomfördes med stöd i de epistemolo-

giska och metodologiska principer som nämns här. Se vidare sid. 53-54 där tillvägagångssättet be-
skrivs. 
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analys av fenomenologiska innebördsintervjuer. När essensen söks, den invarian-
ta strukturen av innebörder för ett fenomen, görs det genom fokus på olika inne-
börder, dess mönster av likheter och skillnader. I denna fas i analysarbetet är det 
viktigt att aktivt arbeta med att låta alla tänkbara innebörder stiga fram. Det in-
nebär att lyfta fram en innebörd som figur mot andra innebörder som bakgrund, 
för att sedan lyfta fram en annan innebörd som tillfälligt får framstå som figur 
o.s.v. Genom att växla innebördernas position mellan figur och bakgrund finns 
det möjlighet att finna innebörder som mer eller mindre gömmer sig (Dahlberg, 
2006c).  

Såsom Dahlberg (2006a, 2006c) metodologiskt har utvecklat analysen innebär 
den ett sökande efter det ”osynliga” bland innebörderna, och när det ”osynliga” 
blir ”synligt” måste det synliga ifrågasättas för att en annan innebörd skall bli 
synlig och få träda fram. Under analysen måste man ställa kritiska frågor gent-
emot det som visar sig: Är det verkligen denna innebörd? Finns det någon annan 
innebörd i detta? Ett exempel, hämtat ur analysen av den första studien kan visas 
som illustration: Ur analysen steg mönster av innebörder fram som visade hur 
vården kan erfaras som straff och förvaring och hur patienterna var fokuserade 
på att komma ifrån vården. Genom att arbeta med figur och bakgrund och samti-
digt ställa frågor som: Finns det någon annan innebörd som gömmer sig i detta? 
steg också följande innebörd fram: Patienternas strävan efter att bli bra eller fri 
från de bekymmer som bidragit till vården kommer helt i skymundan av önskan 
om och bemödanden efter att komma ifrån vården. Denna innebörd var inte tyd-
lig i början av analysen och hade kanske inte stigit fram om det obestämda hade 
bestämts för snabbt, eller om inte ”figur” och ”bakgrund” tillämpats metodolo-
giskt. 

Dahlberg et al. (2001) beskriver dataanalysen i tre faser, helhet – delar – hel-
het, där den första fasen utgör bekantgörande med datamaterialet och en första 
allmän förståelse skapas. Den andra fasen utgör det egentliga analyserandet där 
materialet delas upp i mindre delar, d.v.s. det söks efter innebörder av fenome-
net, vilka klustras för att sedan söka efter innebördernas mönster, som i den tred-
je fasen innebär att fenomenets innebördsstruktur kan beskrivas och en ny helhet 
stiger fram. 

Analysen i föreliggande forskning tog sin början i att intervjuerna lyssnades 
och lästes igenom i den omfattningen att intervjuerna kändes bekanta var och en 
för sig, och sedermera som en helhet. Denna första inledande läsning innebar 
ingen direkt analyserande hållning utan handlade mer om att få en känsla för in-
tervjuerna som helhet och att återuppliva den känslan som fanns i respektive in-
tervjusituation. Det innebar också att på något sätt försöka förkroppsliga inter-
vjuerna, vilket medförde en känsla av ”att ha dem i sig”. Denna fas i analysen 
var tidskrävande men viktig för den fortsatta analysen, då den resulterade i en 
förtrogenhet med varje intervjus innehåll. 

Därefter gick analysen över till att intervjuerna lästes på ett aktivt innebörds-
sökande sätt. Det innebar att fenomenet hela tiden var i fokus under analysen och 
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jag försökte identifiera meningsbärande enheter80 för fenomenet. De meningsbä-
rande enheterna markerades och frågor ställdes till texten i försök att förstå inne-
börden i informanternas beskrivningar. Exempel på frågor som jag ställde mig 
var: Vad är innebörden i det informanten säger? Hur kan detta förstås? Är det 
verkligen denna innebörd i det informanten säger? Det innebar att vara vaksam 
mot mig själv, på ett sådant sätt att innebörderna verkligen steg ut ur texten och 
inte kom från min egna otyglade hållning till fenomenet. Vid varje meningsbä-
rande enhet skrevs en preliminär innebörd, vilket kunde innebära ett eller flera 
ord, eller en eller flera meningar. De meningsbärande enheterna lyftes inte ur sitt 
sammanhang under hela analysen, d.v.s. inga meningsbärande enheter klipptes ur 
den ursprungliga intervjutexten. Det gjordes först då analysen var klar och då re-
sultatet skrevs. Detta agerande ansågs som viktigt för att hela tiden kunna relate-
ra till i vilket sammanhang den meningsbärande enheten kom ifrån. I stort sett all 
intervjutext hade ett meningsinnehåll riktat mot fenomenet och av den anled-
ningen fanns det således inte så mycket text som inte bar på mening av fenome-
net81.  

Alla intervjuer lästes på ett liknande sätt och efter denna första innebördssök-
ning infann sig en första övergripande känsla för fenomenets ”sätt att vara” sam-
tidigt som det var viktigt att inte ”bestämma” det för tidigt, vilket är centralt i es-
sensanalysen genom att fenomenets horisonter tillåts vara obestämda så länge 
som möjligt.  

Efter att varje intervju lästs och preliminära innebörder uttryckts påbörjades 
en ny fördjupande läsning82 av de meningsbärande enheterna och där de prelimi-
nära innebörderna ifrågasattes genom en kritisk hållning, med frågor som: Hör 
detta till fenomenet? Är det verkligen denna innebörd? Kan det vara någon annan 
innebörd? Finns det någon innebörd i bakgrunden av den innebörd som först steg 
fram? Även i denna fas var vaksamheten och tyglandet av hur fenomenet för-
stods viktig för att hålla styrsel på den egna förståelsens påverkan på hur inne-
börderna visade sig. Det innebar att åter försjunka i datamaterialet och att preci-
sera de innebörder som visade sig. När alla intervjuer analyserats utifrån en för-
djupad läsning och då det framkommit explicita innebörder, lyftes innebörderna 
ifrån intervjutexten och ur sitt sammanhang för en stund83, vilket kunde göras då 
sammanhanget nu fanns förankrat hos mig som forskare. Ett tecken på att data-
materialet var förkroppsligat var att jag under denna fas i analysen direkt kunde 
härleda innebörderna till levda beskrivningar från intervjuerna, d.v.s. jag hade en 
känsla för hur innebörder av fenomenet visade sig hos var och en av informan-
terna. 

––––––––– 
80 En meningsbärande enhet är en del av intervjutexten som bär på en mer eller mindre tydlig inne-

börd av fenomenet. 
81 Exempel på text som inte bar på mening av fenomenet var t.ex. vårdare som hamnade i historiska 

”fakta” om rättspsykiatrin. 
82 Under denna del av analysen innebar det att försöka försjunka i det meningsinnehåll och de inne-

börder som visade sig genom att förkroppsliga känslan för intervjumaterialet.  
83 Det fanns hela tiden möjlighet att blicka tillbaka i intervjuerna och konkret kunna härleda var inne-

börden kom ifrån. Poängen var att inte ha för mycket text under den del i analysfasen då ett mönster 
söktes. 
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Genom hela analysprocessen har relationen mellan, och arbetet med, ”figur” 
och ”bakgrund”84 varit centralt vid sökandet efter innebörder och för att förstå 
hur dessa förhåller sig till varandra och till fenomenet. Följande exempel visar på 
hur detta har tillämpats. Om innebörden ”att patienterna är strategiska i sitt sätt 
att vara som patient” får framträda som figur, ställer jag mig frågan: Vad är då 
bakgrunden för detta? Då låter jag innebördens bakgrund få stiga fram, nämli-
gen, ”att patienterna vill komma ifrån vården”. Det som ses som bakgrund får 
sedan stiga fram som figur och en ny bakgrund visar sig o.s.v. Genom att förhål-
la mig på detta sätt genom analysprocessen tilläts också innebördernas mönster 
stiga fram, hur innebörderna förhåller sig till varandra, vilket var ett stöd då fe-
nomenets essentiella struktur söktes.  

Innebörderna jämfördes med varandra och jag sökte efter likheter och skillna-
der i hur innebörderna förhöll sig till varandra, och därmed söktes också efter 
olika mönster av innebörder. För att skapa en struktur i analysen så fördes de in-
nebörder som hade likheter med varandra samman, och kluster bildades. Då 
kluster85 hade bildats jämfördes de olika klustren med varandra utifrån likheter 
och skillnader, vilket genomfördes med en vaksam och kritisk hållning. Jag strä-
vade efter att hålla klustren rörliga så länge som möjligt, för att inte bestämma 
och benämna för snabbt. Vissa kluster som var svåra att skilja åt omformades el-
ler sammanfördes till ett nytt kluster. Därefter beskrevs innebörderna i varje 
kluster mer utvecklat i löpande text. Sedermera gick jag tillbaka till varje intervju 
för att jämföra beskrivningen av klustrenas innebörder mot de meningsbärande 
enheterna, och därefter var strävan att försöka beskriva fenomenets essentiella 
struktur. 

För att finna fenomenets essentiella struktur gjordes flera genomläsningar av 
klusterbeskrivningarna i relation till intervjutexten och de meningsbärande enhe-
terna. Det innebar en pendling mellan helhet och delar i analysmaterialet och jag 
ställde nya frågor till datamaterialet, såsom: Hur erfar patienterna sin livssitua-
tion i den rättspsykiatriska vården? Hur är det att vårdas inom den rättspsykiat-
riska vården?86 Denna pendling mellan delar och helhet, en öppenhet mot feno-
menet och en tyglad hållning gjorde att fenomenets essentiella struktur så små-
ningom växte fram. Resultatet av den empiriska analysen gestaltade sig genom 
att de essentiella innebörder som gjorde fenomenet till just detta fenomen presen-
terades. Utifrån essensen konstituerades essensens variationer, vilka benämns 
som konstituenter87 och som är det som samtidigt konstituerar fenomenets inne-
bördsstruktur. Konstituenterna ses som de partikulära delarna av essensen som 

––––––––– 
84 Som Dahlberg (2006c) beskriver analysarbetet genom ”figur” och ”bakgrund”. 
85 Det skapades många kluster, över 20 i den första analysen (studie 1) och över 30 i den andra (stu-

die 2). Detta var viktigt för att jag inte skulle abstrahera för snabbt och för att inte missa väsentliga 
innebörder inför essenssökningen.  

86 Vid analysen av vårdarstudien ställdes frågor som: Hur erfar vårdarna vårdandet? Vad innebär det 
att vårda inom den rättspsykiatriska vården? Vad är det som gör vårdandet till det vårdande det här 
handlar om? 

87 En annan benämning för konstituenter är innebördselement. 
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generalitet och kan ses som en hjälp att beskriva, tydliggöra och strukturera re-
sultatet88.  

I analysen av den generella strukturen och exkursen har ovan beskrivna meto-
dologiska principer tillämpats, såsom en tyglad förståelse och en öppenhet och 
följsamhet mot fenomenet, likväl som den fenomenologiska hållningen – ”figur” 
och ”bakgrund” har tillämpats. I de följande avsnitten beskrivs analysen och till-
vägagångssättet i den generella strukturen och i exkursen, samt genomförande av 
studie 1 och 2.  

Den generella strukturens analys och tillvägagångssätt 

Resultaten från de båda studierna gav svar, men utmynnade även i frågeställ-
ningar om hur det rättspsykiatriska vårdandet gestaltar sig som helhet. Det gjor-
des därför en ny fenomenologisk innebördsanalys89 av de båda fenomenens es-
sensbeskrivningar med fokus på att beskriva det samlade fenomenet ”det rätts-
psykiatriska vårdandet”. De båda perspektiven ”att vårda” och ”att vårdas” ab-
straherades till ”vårdandet”. Denna nya analys, som bygger på de två första ana-
lyserna, benämns fenomenets generella struktur.  

Tillvägagångssättet för denna analys började med att de båda essens-texterna 
lästes i den omfattningen att jag var väl förtrogen med de båda resultaten i sin 
helhet, vilket innebar att de utgjorde en bakgrund för analysen där delar av resul-
taten stundom fick stiga fram som figur. Fenomenet var nu delvis nytt genom att 
det omfattade både patienternas och vårdarnas perspektiv. Det handlade således 
inte längre om att se hur det kunde vara att var för sig vårda och vårdas utan fo-
kus i denna analys var på ”vårdandet”. Detta innebar att nya frågor ställdes. Den 
övergripande frågan var: Vad är det som gör det rättspsykiatriska vårdandet till 
just detta vårdande?  

I denna analys tillämpades arbetet med figur och bakgrund på ett liknande sätt 
som i analysen av studie 1 och 2, men nu tillämpades det på de båda studiernas 
empiriska resultat. Ambitionen i denna analys var att det som tidigare varit osyn-
ligt skulle synliggöras. Detta bidrog till att innebörderna av det rättspsykiatriska 
vårdandet som helhet steg fram och blev tydliga.  

Den generella strukturens resultat presenteras i en text som pendlar mellan det 
abstrakta och konkreta, vilket var ett medvetet val för att tydliggöra vårdandet 
men ändå inte göra avkall på abstraktionen. Den generella strukturen tydliggör 
den fostrande vården som handlar om ”att foga och fogas”. Dessutom kom de 
maktrelationer som förekommer i den rättspsykiatriska vården att tydliggöras.  

 

––––––––– 
88 Konstitienterna kan således inte skiljas från essensen då de är av essensen. Likaså kan inte konsti-

tuenterna skiljas från varandra då de är av varandra och av samma essens. Därav kan det ibland 
verka som om konstituenterna går in i varandra, i beskrivningen av analysens resultat. 

89 Denna analys genomfördes på ett liknande sätt som analysen av de två empiriska studierna där tyg-
landet och en öppenhet och följsamhet mot fenomenet har varit centralt. 
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Exkursiv belysning och dess tillvägagångssätt 

Trots att den generella strukturen i stor utsträckning tydliggjorde det rättspsykiat-
riska vårdandets innebördsstruktur kvarstod frågor som: Hur kan vi förstå vår-
dandet som det framstår ur den empiriska analysen? Varför visar sig fenomenet 
som det gör? Hur kan det komma sig att fostran är så framträdande i vårdandet? 
Det var frågor av förståelsekaraktär som inte kunde besvaras av den empiriska 
forskningens resultat. För att ytterligare fördjupa förståelsen av fenomenet ”det 
rättspsykiatriska vårdandet” och de empiriska resultatens innebörder, och för att 
ge svar åt de nya frågeställningar som utvecklades ur arbetet med den generella 
strukturen, genomfördes en belysning i form av en exkurs.  

Den exkursiva belysningen har genomförts utifrån forskningens befintliga re-
sultat, vilket innebär att det inte genomförts någon ny analys av datamaterialet 
utgående från filosofisk eller annan teori90. Dahlberg et al. (2007) påtalar att det 
kan vara betydelsefullt att belysa resultaten av en fenomenologisk innebördsana-
lys med hjälp av teori för att nå en rikligare förståelse av fenomenet. Emellertid 
är det först efter det att analysen av data är klar som teorier i detta fall bör an-
vändas för att belysa resultatet, såvida inte syftet är att genomföra en tolkande 
analys, vilket alltså inte var fallet i denna studie. Utifrån dessa grunder har jag 
valt att inte benämna den exkursiva analysen som tolkning.  

Med hjälp av Michel Foucaults91 historisk-filosofiska texter har det empiriska 
resultatet belysts92. Filosofin kan ses som en strålkastare som riktats mot ett re-
dan existerande mönster av innebörder men där vissa aspekter med hjälp av be-
lysningen kan bli tydligare och synas bättre. Denna historisk-filosofiska fördjup-
ning är uppbyggd genom att de innebörder av fenomenet som, när resultatet 
sammanställdes, väckte nya frågor av förståelsekaraktär har lyfts fram och be-
lysts. Belysningen har tillämpats genom att frågor ställts utifrån den generella 
strukturen och svar sökts i Foucaults texter. De svar som texten har givit har 
genomgående ifrågasatts och problematiserats genom den tyglade hållning som 
präglar hela forskningen.  

Belysningen utmynnar i preliminära slutsatser som tydliggör de problem som 
råder i den rättspsykiatriska vården och vad som krävs för att kunna göra föränd-

––––––––– 
90 En tolkande ansats hade också varit möjlig, d.v.s. att redan i analysen av data använda teori för en 

fördjupande tolkning av data. Detta alternativ valdes bort med argumentet från Dahlberg och Dahl-
berg (2004) som menar att det finns en risk för att teorin leder bort från livsvärlden och på så vis 
kan ta över och tysta de empiriska rösterna. Denna risk bedömdes som extra känslig i denna studie 
eftersom dessa personers röster redan är svaga, inte minst patienternas, samt för att det inte finns så 
många tidigare kvalitativa studier inom området. 

91 Michel Foucault (1926 – 1984), fransk filosof har historiskt-filosofiskt studerat den psykiatriska 
vården i sin avhandling Vansinnets historia under den klassiska epoken (1961/2001). Vidare intres-
se för exkursen är hans studie om fängelsernas historiska framväxt i västvärlden i Övervakning och 
straff (1975/2003), samt hans belysning av maktförhållanden i Sexualitetens historia, band 1: Vil-
jan att veta (1976/2002). 

92 Inledningsvis sökte jag även efter forskning om psykiatrins framväxt och fann flera svenska av-
handlingar (Björkman, 2001; Eivergård, 2003; Jönsson, 1998; Sjöström, 1992) som historiskt bely-
ser vården som fostrande och disciplinerande och där samtliga författare använt sig av eller relaterat 
sin forskning till Michel Foucaults historisk-filosofiska texter. Dessa avhandlingar har endast varit 
en inspirationskälla och används inte i exkursen. 
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ringar i en riktning mot ett verkligt vårdande. Här vill jag tydliggöra att jag avvi-
ker i min läsning av Foucault i förhållande till hans eget syfte. Foucault ger i sina 
texter inga svar på hur strukturer bör förändras inom institutioner eller hur dessa 
bör förbättras, det är inte syftet med Foucaults studier. Foucault menar t.ex. att 
då ett maktssystem bryts tar ett nytt vid och visar sig i en ny skepnad. Jag ”läm-
nar” alltså Foucault efter att jag med hjälp av hans texter belyst de problem som 
finns i den rättspsykiatriska vården och praktiserar istället det vårdvetenskapliga 
perspektiv, där patienternas livsvärld och vårdandet fokuseras, och som utgör 
ram för avhandlingen. 

För att belysningen inte skulle hamna på en allt för abstrakt nivå har den nya 
förståelsen illustrerats med hjälp av citat från forskningens empiriska resultat, 
vilket även innefattar citat som inte tidigare presenterats i resultatet. Jag vill tyd-
liggöra att det inte är nya mönster av innebörder som lyfts fram, men vissa inne-
börder har genom belysningen trätt fram och genererat större betydelse än vad 
som varit fallet i de empiriska studiernas resultat. Det kan förstås som att belys-
ningen har möjliggjort en ökad förståelse för vissa innebörder och innebörds-
strukturer. 

Genomförande av studie 1 

Studiens syfte var att beskriva hur patienter erfar att vårdas inom den rätts-
psykiatriska vården93.  

Tillstånd för genomförande av studien söktes och erhölls från forskningsetiska 
kommittén vid Lunds universitet94 samt från verksamhetschefen vid den aktuella 
rättspsykiatriska kliniken. Jag valde att genomföra forskningen på en region-
vårdsenhet95. De två aktuella avdelningarna för studien valdes utifrån en strävan 
att inkludera både män och kvinnor i studien och utifrån att patienterna skulle ha 
varierande diagnoser och vård96. Tillstånd söktes även för att jag skulle få vistas 
på de aktuella avdelningarna under en vecka före datainsamlingen. Syftet med 
denna vistelse var dels att få en inblick i den rättspsykiatriska vårdvardagen och 
själv se och uppleva vårdmiljön, dels för att själv kunna presentera studien för 
patienterna och då även kunna vara tillgänglig för frågor. Under vistelsen på 
vårdavdelningarna97 var jag i gemensamhetsutrymmen, men jag var också med 
vid olika aktiviteter i patienternas vardag och vårdarnas arbete. Det innebar att 
jag hade många spontana samtal med vårdare och patienter under dessa dagar. 
Jag sökte emellertid inte kontakt med patienter som inte själva sökte någon kon-
takt med mig. Fältanteckningar skrevs dagligen efter dagens slut98.  

––––––––– 
93 Studiens fenomen är ”att vårdas inom den rättspsykiatriska vården”. 
94 Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Forskningsetikkommittén, Beslutsnummer: LU 825-03. 
95 Båda de empiriska studierna är genomförda på samma klinik. Den valda regionvårdsenheten är en 

av sex jämförbara kliniker i Sverige (För information om regionsvård, se sid. 13, fotnot 15, 16). 
96 På de valda avdelningarna vårdades det inte patienter med en speciell diagnos eller patienter som 

gjort sig skyldiga för en viss typ av brott. 
97 Vistelsen på vårdavdelningarna och efterföljande intervjuer genomfördes under våren 2004. 
98 I fältanteckningarna skrev jag ner vad jag varit med om och mina upplevelser från dagen så konkret 

som möjligt.  
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Under den första dagen på respektive avdelning presenterade jag mig för pati-
enterna och gav muntlig information om studien. Även vårdarna på avdelningen 
informerades. De patienter som inte deltog i den gemensamma informationen er-
höll en individuell information av vårdare och hade möjlighet att få en individu-
ell information även av mig. De patienter som ville delta i studien ombads att 
meddela personalen, vilka sedan kontaktade mig efter min vistelse på avdelning-
en och tider för intervjuer bokades in via telefonsamtal med vårdare. Intervjuerna 
genomfördes inom två veckor efter att jag varit på respektive avdelning i ett sam-
talsrum i anslutning till avdelningen. Vid intervjutillfället gick vi igenom infor-
mationsbrevet och kompletterande information gavs vid behov. Informerat sam-
tycke söktes hos informanterna både muntligt och skriftligt.  

Sammanlagt intervjuades 11 patienter, varav sex män och fem kvinnor. Urva-
let av informanter baserades på de patienter som själva valde att delta i studien. 
Nio av de elva patienterna var dömda för brott och överlämnande till rättspsyki-
atrisk vård och vårdades enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) med sär-
skild utskrivningsprövning (SUP). De andra två patienterna som var kvinnor, 
vårdades inom den rättspsykiatriska vården då de sågs som särskilt vårdkrävan-
de. De vårdades enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). En av patienterna 
var i ett utskrivningsskede och vistades stora delar av vårdtiden i en träningslä-
genhet. Vårdtiderna för patienterna varierade vid intervjutillfället mellan tre må-
nader och sex år. Patienternas åldrar var mellan 21 och 42 år.  

Jag valde att inte ta reda på vad patienterna gjort för brott eller vilka diagnoser 
de hade då det bedömdes som ett etiskt riktigt beslut, eftersom kännedom om 
diagnoser eller brott inte var betydelsefullt för studiens syfte99. Det uttrycktes 
även i informationsbrevet till patienterna att intervjuns fokus var på hur de erfor 
att leva och vårdas inom den rättspsykiatriska vården. Flera av patienterna prata-
de dock spontant både om sina brott och om vilka diagnoser de fått, utan att det 
efterfrågades.  

Intervjuerna spelades in och varade mellan 48-90 minuter. Under intervjuns 
gång försökte jag vara lyhörd gentemot informanterna genom att emellanåt fråga 
hur det kändes, om de orkade mer eller om de ville ha en paus. Några patienter 
valde att göra en kort paus för att röka eller hämta kaffe.  

Intervjuerna inleddes med att patienterna ombads beskriva hur en vanlig dag 
såg ut för dem, för att få en inblick i patienternas vardag. Därefter ställdes 
ingångsfrågor som: Hur är det att vårdas här? Kan du beskriva vården du får? 
Hur ser du på din livssituation? Vidare ställdes följdfrågor där informanterna 
ombads att berätta mer och beskriva exempel på det som de berättade om. Efter 
att ljudinspelningen stängts av avslutades intervjun med lite efterprat om hur in-

––––––––– 
99 Detta beslut kan dock i vissa avseenden vara en nackdel då jag inte kan beskriva mitt urval i pati-

entstudien vad gäller patienternas diagnos och de brott de blivit dömda för, d.v.s. jag kan inte påvi-
sa en spridning i urvalet utifrån dessa två faktorer. Discipliner såsom medicinen och psykologin kan 
utifrån sina kunskapsområden mena att psykopatologin och personlighetspsykologin har en stor be-
tydelse i detta avseende och därav borde presenteras i studien. Då detta är en vårdvetenskaplig stu-
die, dessutom en livsvärldsstudie som fokuserar levda erfarenheter av fenomenet ”att vårdas” inom 
den rättspsykiatriska vården, anses inte detta vara en brist, utan ses som ett etiskt riktigt beslut. Ur 
ett vårdvetenskapligt perspektiv är patienternas röst lika viktig oavsett vilka diagnoser de har.  
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tervjun upplevts och flera informanter påtalade att det kändes skönt att få prata 
med någon utomstående. Några patienter uppgav också att de kände sig väldigt 
trötta efter intervjun, men ingen uppgav att de mådde dåligt av intervjun. 

Genomförande av studie 2 

Studiens syfte var att beskriva hur vårdare erfar vårdandet av patienter inom den 
rättspsykiatriska vården100.  

Resultatet av den första studien visade hur vården erfors av patienterna och 
det väckte frågor om hur det var möjligt att vårda utifrån den komplexitet som 
vårdarna står inför. För att erhålla kunskap om hur vårdare erfar den vård de ger 
genomfördes en studie ur vårdarnas perspektiv. Genom att både studera patien-
ters och vårdares perspektiv fanns en förhoppning om en ökad förståelse för det 
rättspsykiatriska vårdandet.  

Verksamhetschefen för den aktuella kliniken kontaktades och en presentation 
av den planerade studien gavs. Verksamhetschefen gav sitt godkännande till att 
vårdare på kliniken intervjuades. Den planerade studien presenterades på ett 
möte för samtliga avdelningschefer och ett skriftligt informationsbrev lämnades 
ut. Cheferna ombads att tillfråga två vårdare på respektive avdelning och att in-
formera dem om studien samt att lämna ut ett informationsbrev till de vårdare 
som var intresserade av att delta i studien. Därefter fick jag av cheferna namnen 
på de aktuella vårdarna. När nio intervjuer bokats in var det sju män och två 
kvinnor varför ytterligare två kvinnliga informanter söktes på de avdelningar där 
det endast bokats in en intervju. Vårdarna kontaktades under arbetstid och även 
tider för intervjuer planerades in under deras arbetstid. Vid intervjutillfället om-
bads åter informanterna läsa igenom informationsbrevet och kompletterande 
muntlig information gavs. Informerat samtycke söktes hos informanterna, både 
muntligt och skriftligt.  

Sammanlagt intervjuades 11 vårdare, varav sju män och fyra kvinnor. En eller 
två vårdare intervjuades från varje vårdavdelning på kliniken. Vårdarnas åldrar 
var mellan 25 och 58 år och erfarenhet i tid som vårdare inom den rättspsykiat-
riska vården varierade mellan ett och 30 år. Sex av vårdarna tjänstgjorde som 
skötare, tre som sjuksköterskor101 och två som 1:e skötare102. Intervjuerna spela-
des in och de varade mellan 59-93 minuter. Inledningsvis ställdes frågor som: 
Kan du beskriva hur du vårdar patienterna här? Vad är vårdande i det du gör med 
patienterna? Vidare ställdes följdfrågor där informanterna ombads att berätta mer 
och beskriva exempel på det som de berättade om. 

––––––––– 
100 Studiens fenomen är ”att vårda inom den rättspsykiatriska vården”. 
101 En av sjuksköterskorna var vidareutbildad i psykiatri medan de två andra var allmänsjuksköters-

kor. 
102 1:e skötare är en benämning på skötare som vidareutbildat sig och som tjänstgör som arbetsledare. 

Utbildning till 1:e skötare har inte givits sedan 1980-talet och tjänsterna ersätts successivt av sjuk-
skötersketjänster. 



58 

Etiska ställningstaganden 
I denna avhandling har etiska övervägande utgått från forskningsetiska principer. 
Såväl HSFR103 (1990), Helsingforsdeklarationen (2000) liksom Vetenskapsrådet 
(2002) lyfter fram forskningskravet att informanternas integritet och säkerhet ska 
skyddas. HSFR:s informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav 
har tillämpats104. Forskningsetiskt tillstånd erhölls från forskningsetiska kommit-
tén vid Lunds universitet105 och tillstånd för att genomföra studierna från verk-
samhetscheferna vid den aktuella kliniken.  

En noggrann planering inför studiernas genomförande har gjorts i syfte att be-
vara ett etiskt förhållningssätt. Det har till fullo tagits i beaktande i båda de empi-
riska studierna, men ses som extra betydelsefullt i den första studien där infor-
manterna är frihetsberövade, i beroendeställning och vårdas under en tvångslag.  

I den inledande litteraturgenomgången visade det sig att det fanns få studier 
som belyste patienters perspektiv inom den rättspsykiatriska vården, och det har 
endast återfunnits ett mindre antal studier med kvalitativt inriktad forskning. 
Därav kan vi också framställa att det vore oetiskt att låta bli att beforska detta 
område. För att kunna utveckla vårdandet inom området, krävs kunskap om vår-
dandets innebörd, både från ett vårdar- och ett patientperspektiv, där den levda 
erfarenheten får träda fram. Vi kan således inte nöja oss med att rättspsykiatrin är 
beforskad ur andra perspektiv.  

Alla informanter i studierna har omfattats av frivillighetsprincipen, med rätten 
att när som helst och utan närmare förklaring kunna avbryta sitt deltagande i stu-
dien. Detta inträffade vid en planerad intervju då en patient först givit informerat 
samtycke, men sedan avböjde sitt deltagande i studien. Informanterna har erhållit 
både muntlig och skriftlig information om den aktuella studien och dess syfte. I 
forskningsprocessen har kravet om konfidentialitet tillämpats genom att infor-
manternas anonymitet och integritet skyddats106. För att på bästa möjliga sätt till-
godose detta har jag valt att inte numrera citaten.  

Inför den första studien valde jag att vistas på de aktuella avdelningarna under 
en vecka vardera för att själv kunna informera patienterna om studien och då 
själv kunna svara på eventuella frågor. Då jag inte själv frågade patienterna om 
de ville deltaga i studien, utan överlät detta till vårdarna, minimerades risken för 
att patienterna skulle känna sig tvingade att delta. I den andra studien tillfrågades 
alla informanter av avdelningschefer och de fick ett informationsbrev i samband 
med tillfrågandet. De vårdare som valde att delta gavs även en muntlig informa-
tion om studien av mig personligen vid telefonsamtal och vid den aktuella inter-
vjusituationen. 

––––––––– 
103 HSFR – Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 
104 Vetenskapsrådet (2002) uttrycker att forskningsetiska principer tagna av Humanistisk- samhälls-

vetenskapliga forskningsrådet (1990) även gäller för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och 
samhällsvetenskap. 

105 För studie 1 som gällde patienter.  
106 De enskilda informanterna ska inte kunna kännas igen i forskningens avrapportering eller i ar-

betsmaterial. Därav redovisas inga data som kan göra att utomstående kan identifiera informanten. 
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En viktig forskningsetisk aspekt är ifall intervjusituationen väcker svåra käns-
lor och minnen hos informanterna, och som kan orsaka informanterna lidande. 
Oundvikligen kom intervjuerna in på känsliga områden och informanterna be-
rördes känslomässigt, vilket gällde både vårdare och patienter, men det var extra 
tydligt hos patienterna. Samtidigt föreföll det vara betydelsefullt för de deltagan-
de patienterna att få prata om sina upplevelser och få sätta ord på sina erfarenhe-
ter och som ett exempel på detta, tackade flera patienter för att det var någon som 
var intresserad av hur det är att vårdas inom den rättspsykiatriska vården. Varje 
intervju avslutades också med att jag frågade informanterna om hur de upplevt 
intervjun, hur det kändes och det gavs utrymme för en stunds efterprat. 

Min erfarenhet av vårdande samtal och att möta lidande människor som psy-
kiatrisjuksköterska var en tillgång under intervjuerna. Jag kunde vara lyhörd och 
öppen för patienternas berättelser utan att behöva tänka på hur jag själv skulle 
förhålla mig till det som sades under intervjuerna. Att jag dessutom träffat alla 
patienterna tidigare och i någon mening pratat med dem, var jag heller inte en 
helt okänd person för dem107. I intervjuerna med vårdarna var det en tillgång att 
jag själv inte har arbetat inom den rättspsykiatriska vården, vilket bidrog till att 
jag ställde följdfrågor om sådant som var självklart för informanterna och som 
kanske varit självklart även för mig om jag haft egen erfarenhet inom området. 
Vårdarna svarade an och försökte ge utförliga beskrivningar, vilket bidrog till 
rika data. 

––––––––– 
107 Detta hade givetvis även betydelse för mig i mötet med informanterna. Jag kände aldrig någon 

rädsla eller obehagskänsla, varken inför eller vid intervjuerna. 
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Resultat 

Resultatet presenteras i tre delar bestående av studie 1 – Att vårdas inom den 
rättspsykiatriska vården, studie 2 – Att vårda inom den rättspsykiatriska vården 
samt Det svårfångade mötet – det rättspsykiatriska vårdandets generella struk-
tur. 

I resultatredovisningen av de två empiriska studierna presenteras först essen-
sen, som i en sammanhängande text beskriver fenomenets essentiella innebörder, 
d.v.s. det som gör fenomenet till just detta fenomen. Därefter presenteras konsti-
tuenterna108 där det genomgående används citat från intervjuerna för att belysa 
och konkretisera forskningens resultat109. De många citaten i resultatet är ett 
medvetet val för att göra patienternas röst hörd och för att belysa det vårdande 
som patienterna erhåller. Den generella strukturen presenteras i en sammanhäng-
ande text som belyser fenomenet ”Det rättspsykiatriska vårdandet” utifrån en yt-
terligare syntetisering och abstraktion av de båda empiriska studiernas resultat. 
Samtliga innebördsstrukturer pendlar mellan det konkreta och abstrakta.  

Studie 1 – Att vårdas inom den 
rättspsykiatriska vården 
Att vårdas inom rättspsykiatrisk vård innebär otrygghet, opålitlighet och oviss-
het. Det innebär också en önskan om att få komma ifrån denna vård, som inte ses 
som vård utan som straff eller förvaring. Vården erfars på så vis som icke-
vårdande, trots att det förekommer ”öar” av god vård.  

Strävan efter att bli fri från de bekymmer som förorsakat vården kommer i 
skymundan av önskan om och bemödanden efter att komma ifrån vården. Samti-
digt är det svårt för patienterna att veta hur de ska komma därifrån, när det ska 
ske, eller vad som krävs för att detta ska ske. Det finns en osäkerhet om möjlig-
heterna att påverka sin situation och de personer som bestämmer över det rättsli-
ga. Att vårdas inom rättspsykiatrisk vård innebär ett ständigt sökande, utan nå-
gon given lösning eller väg ut. Det innebär att vara villrådig och fjättrad, men 
ändå utan fast förankring i tillvaron. Det handlar om att överleva, att alltid vänta 
och att se tiden an. 

––––––––– 
108 Essensen och konstituenterna utgör tillsammans fenomenets innebördsstruktur. 
109 I vissa citat har en del av texten utelämnats och det visas i citaten genom följande tecken: // 

(slash). Den del av texten som tagits bort ändrar inte citatets meningsinnehåll. I citatet är intervjua-
rens/forskarens frågor och utsagor inom parentes och inleds med ett (F:). Pauser under intervjun vi-
sas med tre punkter (…). I de citat där det används namn är dessa fingerade. 
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Tillvaron inom den rättspsykiatriska vården är fragmenterad, utan menings-
skapande sammanhang, vad gäller tid, rum och intersubjektivitet. Den icke-
vårdande vården innebär en lösryckt, osammanhängande och instabil tillvaro 
istället för att vara den fredade, trygga och meningsskapande struktur som pati-
enterna behöver och önskar. De ”öar” av god vård som råder är inte stabila utan 
präglas av ryckighet och tillfälligheter. Den påtvingade fragmenteringen försvå-
rar de vårdades möjligheter att få meningssammanhang i tillvaron och kunna för-
stå det som tidigare hänt i livet i relation till det som händer nu och i framtiden, 
och försvårar på så sätt också möjligheterna till att främja hälsa och utveckling.  

Upptagenheten av att komma ifrån vården bidrar till en strävan att vara på det 
sätt som förväntas av en. Vården kan ge sken av delaktighet och att patienterna 
har rätt att framföra sin åsikt, men som vårdad handlar det om att anpassa sig till 
och foga sig efter de personer som bestämmer om de regler och rutiner som gäll-
er. Det råder en spänning mellan att kämpa och ge upp, och en balansering mel-
lan anpassning och att behålla sin värdighet som människa, det innebär således 
att kämpa med och mot en uppgivenhet. Denna kamp och den frustration den 
medför ”skriker” inombords, men hörs inte utåt.  

Ur de vårdades perspektiv präglas bemötandet inom den rättspsykiatriska vår-
den av förödmjukelse och av att de ska veta sin plats. Det finns en oklarhet i vad 
som gäller, och regler varierar mellan olika vårdare och tycks stundom styras av 
enskilda vårdares självsvåldiga tycke. Att vårdas innebär således att vara utläm-
nad till vårdarna. Patienternas rättspsykiatriska vardagsvärld präglas också av 
rädsla för straff. Fruktan för straff och ovissheten hålls tillbaka genom strategier 
för att hålla tankar och känslor borta, att bara finnas till i vårdvardagen. 

Finns inte de nämnda öarna av god vård att tillgå från vårdarna, återstår en-
samhet och trivialt tidsfördriv, vilket inte lindrar lidandet. Andra patienter kan 
heller inte erbjuda lindrat lidande, men det finns en slags tillfällig och ytlig sam-
hörighet genom att de skiljer sig från de andra, d.v.s. från vårdarna. Samtidigt 
förhärskar det relationella spänningar patienter emellan, samt mellan patienter 
och vårdare.  

Inom den rättspsykiatriska vården tycks patienternas livsvärld präglas av en 
känsla av ständig ensamhet, trots att det alltid finns många människor runt om-
kring. Det egna rummet blir en tillflykt från oönskad gemenskap, från det hårda 
klimatet och från ytliga kontakter, och istället en fristad för vald ensamhet och 
för att få känna sig som människa. I ensamheten frodas längtan bort från vården 
och till något annat. Det är en längtan och saknad efter verkliga, betydelsefulla 
och nära relationer, d.v.s. en längtan efter likvärdighet, gemenskap och vänskap 
med andra människor. Livet ute erfars som åtråvärt, även om det samtidigt kan 
erfaras som svårt och ovisst.  

Fenomenet ”Att vårdas inom den rättspsykiatriska vården”, kan ytterligare be-
skrivas med hjälp av konstituenterna: den icke-vårdande vården, öar av god 
vård, strategierna, uppgivenhetens kamp, en tillvaro präglad av relationella 
spänningar och längtan. 
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Den icke-vårdande vården 

Denna forskning visar att den rättspsykiatriska vården erfars som icke-vårdande, 
med endast öar av god vård, vilket kan liknas vid fragment av vårdande vård. 
Vården vilar alltså inte på en förankrad och vetenskapligt grundad vårdande 
vård. Vården är emellertid inte endast icke-vårdande, men det icke-vårdande är 
framträdande, det tar överhand och kväver det goda vårdandet till att endast exi-
stera situationellt. Patienterna är fokuserade på att komma ifrån den vård som de 
själva inte ser som vård, och fokuseringen på att bli frisk eller att fungera bra 
kommer därav helt i skymundan. 

En grundförutsättning för all vård är att vården ska vara vårdande. I denna 
studie erfar patienterna snarare vården som straff eller förvaring: ”Jag hade väl 
en liten tro // att rättspsykiatrisk vård handlar om vård. // Det handlar ju om att 
bli bestraffad”. Patienterna kan även beskriva att den vård de får handlar om 
fostran: ”Dom behandlar mig som en unge. //... jag är här för att få hjälp inte för 
att uppfostras”. Den icke-vårdande vården kan i vissa situationer framträda så 
starkt som i citatet nedan, där personalen jämförs med lagerpersonal. 

 
Det pågår ingen direkt vård där utan det är en sådan här observationsav-
delning. Personalen går ju runt där och är stöddiga och sådär... //… det är 
ju inget vårdtänkande där, utan det är ju enbart sådär… ja, de är ju en slag 
förvaringspersonal… lagerpersonal… 

 
Samma patient beskriver hur det var att vara patient på den aktuella avdelningen, 
och hur han blivit nonchalerad och förringad. 

 
Det var ju hemskt, fasansfullt… för att ibland när man tilltalade persona-
len, dom svarade ju inte… de bara gick bort. En gång så frågade jag en om 
han ville… ja, det var två personal som skulle spela kort och då frågade 
jag som patient om jag fick vara med dom. ”Nej” svarade dom… så det är 
ju mycket sådär bara att trycka ner patienterna… 

 
Resultatet visar att även om patienterna till en början har haft hopp om att bli 
hjälpta i den rättspsykiatriska vården, har denna hoppfullhet under vårdens gång 
försvunnit. Den icke-vårdande vården har bidraget till att en känsla av hopplös-
het istället har utvecklats. 

 
Innan jag kom hit så hade jag hopp om att jag skulle bli bra här, om att jag 
skulle bli hjälpt och uppmuntrad och att man skulle ta tillvara de egenska-
per som jag hade. Men nu har jag inget kvar av det förtroendet så jag kän-
ner inget hopp nu längre om att jag skulle bli hjälpt här… utan känner det 
bara som att jag sitter av ett straff. // Det känns som att jag sitter av ett 
fängelsestraff… på obestämd tid dessutom… 

 
Patienternas situation präglas av att de lever i ovisshet och att de saknar en fast 
förankring i tillvaron. Ovissheten visar sig genom att de inte känner någon möj-
lighet att påverka sin livssituation. De har ingen vetskap om vad som krävs av 
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dem, för att de skall kunna komma ifrån vården. Bristen på trygghet och mening 
i tillvaron bidrar till att de tappar fotfästet. På så vis erfars livet inom den rätts-
psykiatriska vården som fragmenterat och osammanhängande. För patienterna 
ses framtiden som oviss, och de ställer sig existentiella frågor om sin framtid så-
som: ”Ska jag ruttna här, ska jag bli pensionär här, ska jag bli gammal här tills 
dom skickar mig till ålderdomshemmet?”. Avsaknad av möjligheter att påverka 
sin situation och känslan av ovisshet bidrar till att patienterna känner sig rättslösa 
och utlämnade till andras beslutande.  

 
Det känns ju fruktansvärt, det känns som om man är helt rättslös. //… i 
händerna på någon annan som bestämmer om jag är frisk eller sjuk… 
Även om jag skulle sköta mig som en ängel hela tiden, så skulle jag be-
dömas vara sjuk… och jag vet inte vad jag skulle göra… jag kan inte göra 
så mycket mer än att sköta mig… 

 
Hur länge patienterna kommer att vårdas är ovisst, då de lyder under en tvångs-
lag och då det inte är förutbestämt hur lång vårdtiden kommer att bli. För patien-
terna handlar det om att ta sex månader i taget, tiden som löper mellan länsrätts-
förhandlingarna: ”… dom kan hålla på hur många gånger som helst, var sjätte 
månad fortsatt vård”. Det saknas således ett längre tidsperspektiv på vården och 
den kan därav upplevas som oändlig. En patient beskriver domen som en livs-
tidsdom. 

 
Advokaten sa att det skulle bli bra om jag fick rättspsykiatrisk vård… Det 
är försök till mord som jag sitter för… eller är dömd för… och jag ska 
tydligen vara glad för det… men jag har lite svårt att inse det… för mig är 
det en livstidsdom med chans för frigivning… Straffet är ju inte tidsbe-
stämt… Jämför jag med USA så är det ju samma sak, det är ju livstid med 
chans för frigivning… det är ju samma sak här… 

 
Det obestämda tidsperspektivet i kombination med att vården erfars som icke-
vårdande bidrar till att patienterna inte känner att de blir friskare av att vistas 
inom den rättspsykiatriska vården: ”Det tar jättelång tid innan jag kommer nå-
gon vart… och du vet, ju mer jag är här inne, ju mer sjukare känner jag att jag 
blir”. Hela livssituationen känns på så sätt som oviss och hopplös. Att vårdas 
inom den rättspsykiatriska vården kan innebära en allomfattande känsla av 
otrygghet i relation till livssituationen. 

Patienterna ser inte vården som vårdande då de själva har blivit utsatta eller 
sett andra patienter utsättas för förödmjukande bemötande av enskilda vårdare. 
Det råder ett hårt klimat i vårdvardagen och vårdarnas attityd visar underförstått, 
men även uttalat, att patienten ska veta sin plats: ”… alltså det är för mycket vakt 
i dom… //... bara vara hård och bestämd... //… och kommenderar mycket... // 
Viss personal kan ta ut sin egen privata ilska”. Det förödmjukande bemötandet 
kan ses som ett uttryck för makt. En patient beskriver hur han har blivit utsatt för 
maktutövning och kränkande bemötanden då han flyttades från en annan rätts-
psykiatrisk enhet till den aktuella rättspsykiatriska kliniken. 
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Motiveringen var att jag inte samarbetade med dom, det handlar inte om 
samarbete utan det handlar mer om att dom skulle visa vem det är som be-
stämmer. // Om dom visste om, sex dagar tidigare att jag skulle förflyttas, 
då skulle dom ju ha talat om det, så jag skulle kunna förberett mig lite på 
något sätt… men läkaren, han bara flinade när han sa att jag skulle förflyt-
tas… 

 
En patient som är införstådd med att han gjort fel i en situation, beskriver hur 
han blev förnedrad och kränkt av en vårdare, i den grad att han förnekades sitt 
värde som människa. Patienten anser att vårdaren har gått över gränsen för vad 
som är tillåtet i rollen som vårdare. 

 
Vårdaren sa till mig, jag kommer aldrig att glömma det… ”Sådana som 
dig äter jag med kniv och gaffel”... // Ja, han var ju förbannad, jag erkän-
ner att jag gjorde fel grejer, men… man får ju… jag tycker att när man har 
valt detta jobbet… och jobbar med detta så måste man kunna hantera, an-
nars så passar man inte med det, då ska man jobba med något annat… 

 
Att som patient själv uppleva eller att beskåda kränkande behandling av andra 
patienter erfars som icke-vårdande då den beskådande patienten känner rädsla 
och obehag i situationen. För patienten i följande citat har beskådandet av krän-
kande behandling haft en avskräckande effekt och bidragit till lydnad och under-
kastelse. 

 
Jag har varit lydig hela tiden… men jag har ju sett på andra patienter när 
dom inte har lytt, vad det har fått för konsekvenser för dom… att dom har 
blivit dragna in på golvet till bältesrummet där dom har blivit lagda i bäl-
te… (F: Som du har sett?) Ja, som jag har sett ja, och jag tycker att det är 
väldigt kränkande behandling… så det fungerar ju även lite avskräckande 
för mig om att jag måste sköta mig ännu bättre för jag vet hur man blir 
behandlad om man inte sköter sig eller om man inte lyder… 

 
Ytterligare en patient beskriver hur hon påverkades då hon inte kunde undvika 
att höra på en medpatients lidande i rummet intill. Patienten kände ångest och 
rädsla i situationen, då hon inte var säker på om medpatienten blev väl omhän-
dertagen av vårdarna. 

 
Det var mycket liv, hon skrek hela kvällen och natten och så… så det hör-
des in i rummet… så då var det jobbigt och man ville bara gå härifrån så 
att man slapp höra det, så det var jobbigt. // (F: Hur kände du då när du 
hörde det här skriket?) Ja, det var jobbigt och det var synd om henne och 
jag ville bara försvinna härifrån… och jag blev ledsen och orolig och så… 
jag visste inte vad som hände riktigt där… (F: Vad fick du för tankar?) 
Nej, hon skrek att dom slog henne och så och då tänkte jag att dom kanske 
gör det så att dom var våldsamma mot henne eller något sånt… det var 
mest det… och så att hon fick ligga i bälte och det är obehagligt att ligga 
så… 
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Icke-vårdandet har flera sidor. En patient som är angelägen om att få rätt vård, 
vill i välvilja bidra med sin egen kunskap om sin sjukdom. Han blir bemött med 
nonchalans och ilska av vårdare som tydligt visar att de inte tar emot någon in-
formation av patienten. 

 
… en väldigt arg reaktion [från vårdare] att: ”Är vi inte tillräckligt bra?” 
eller sådär… tog det väldigt personligt... // Jag kunde inte förstå riktigt den 
här ilskan… jag var inte ute efter att provocera… jag ville ju informera 
om mina kunskaper… men det är väl det att vissa har svårt sådär… dom 
ser ju det som att patienten är någon som kommer hit för att lära sig och 
inte för att lära dom någonting… Det är ju väldigt mycket den attityden… 
men jag tycker att när man har en sådan ny diagnos som det inte finns så 
mycket kunskap om… så tycker jag att det är viktigt att man… ja försöker 
sprida lite… 

 
Vården styrs till stor del av regler och rutiner. Det råder en osäkerhet hos patien-
terna om vad som gäller i vissa situationer: ”… eftersom att de vägrar skriva ner 
dom [reglerna] till oss så vet vi ju aldrig vad som gäller”. Det förefaller som om 
vårdarna självsvåldigt kan styra och ändra på reglerna: ”Det kan vara påfrestan-
de när dom kommer med nya regler hela tiden”. Ändring av och ovisshet om 
regler och rutiner väcker irritation hos patienterna, men även en osäkerhet i de 
situationer då regler och rutiner är individuellt förknippade med enskilda vårda-
re. Detta bidrar till att patienternas tillvaro blir fragmenterad i den bemärkelsen 
att den blir oberäknelig och otrygg då det saknas en meningsskapande struktur. 
En patient beskriver hur det skiljer sig från olika vårdare i vad som är tillåtet. 

 
Dom flesta tillåter ju att man kommer upp [på natten] om man mår då-
ligt… så får man gå in och ta en cigarett och sätta sig och prata och sen gå 
in och lägga sig igen… och för en del så får man knappt gå på toaletten på 
natten… det är också sådär olika… 

 
Patienterna erfar sig underställda vårdarna genom att de inte har något att säga 
till om. De beskriver hur vårdarna sätter sig själva och sina egna behov i första 
rummet: ”Våra mattider, de brukar vara försenade och det gör ingenting för 
dom [vårdarna] men blir deras tider försenade, då blir det ett jävla liv”. Till sy-
nes kan det som i denna situation röra sig om obetydliga händelser i vardagen, 
och troligen inte vidare reflekterade från vårdarnas sida. Men för patienterna ger 
det en mer djuplodad betydelse av att inte ha något värde. 

Patienterna känner sig utlämnade till vårdarnas respektlösa och nonchalanta 
bemötande i det vardagliga livet på avdelningen: ”… dom [vårdarna] kan liksom 
knacka en gång och sen slita upp dörren utan att ha fått svar”. Sådant agerande 
skapar ett onödigt lidande för patienterna. Patienterna beskriver vardagssituatio-
ner då de utsätts för ett onödigt lidande, som skulle kunna avhjälpas genom att 
vårdarna engagerar sig och försöker att förstå patienternas utsatthet. En patient 
beskriver en sådan onödig situation: 
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Häromdagen… det tutade i det här överfallslarmet eller så var det brand-
larmet och så frågade vi om det var brandlarmet, eller vad det var för nå-
got, och om det var någonstans det brann. ”Vi vet inte”, sa dom bara, istäl-
let för att kolla det ordentligt och så… 

 
Vidare beskriver en patient hur brist på information skapar en onödig otrygghet. 

 
Dom glömmer bort att informera oss om att det kommer några arbetare 
hit. Jag blev inte informerad om att det skulle komma en målare hit idag… 
bara det att komma upp på morgonen och det står en främmande man där 
liksom… 

 
Ovanstående två citat visar på vardagshändelser som utifrån kanske inte ses som 
särskilt allvarliga, men för patienterna har dessa och liknande situationer bety-
delse för om de känner sig trygga eller otrygga i vårdvardagen. Således bidrar 
dessa vardagshändelser till att patienternas tillvaro erfars som fragmenterad, ge-
nom att omgivningen erfars som oberäknelig och opålitlig.  

Det blir en extra påfrestning för patienterna i de situationer då de inte riktigt 
vet vad som gäller, och då de dessutom upplever att det finns ett överhängande 
straff i antågande, i de fall de inte lyder. Inombords pyr ständigt en rädsla och 
fruktan över att utsättas för straff. Det straff som patienterna i denna studie be-
skriver rör sig om hot, våld, maktutövning och kränkning. En patient som har 
anmält en vårdare för hot och misshandel känner en rädsla för att bli straffad av 
denna vårdare: ”Nu är jag rädd för att jag har anmält honom, att han ska slänga 
mig på intaget och att jag ska få vara där flera månader”. Patienterna berättar 
om hur de hamnar i situationer då de inte kan visa sina känslor p.g.a. en risk för 
att utsättas för straff. 

 
Jag tycker att dom är väldigt stränga här och väldigt stränga med medici-
ner också, väldigt restriktiva med mediciner när man mår dåligt. Vid be-
hovsmedicin av lugnande är väldigt svårt att få, och då kan man känna pa-
nik om man har ångest redan innan och så, får man inte sin medicin, då 
kan man nästan få ett utbrott… och skulle man få ett utbrott så skulle man 
bli straffad för det… 

 
Samma patient beskriver hur den rådande livssituationen och bemötandet från 
vårdarna bidrar till att hon inte kan vara sig själv, då hon hela tiden strävar efter 
att anpassa sig för att inte hamna i dålig dager hos vårdarna. Detta kan ses som 
ett hinder för att vara sig själv, genom att hon inte kan vara naturlig i mötet med 
vårdarna. 

 
(F: Vad skulle vara skillnaden hos dig om du verkligen inte behövde tänka 
på dom här konsekvenserna, om du bara kunde vara dig själv?) Då skulle 
jag nog vara betydligt mer levande, och så skulle jag ifrågasätta en hel del 
av det som bedrivs här som vård… men nu vågar jag inte ifrågasätta för 
att dra på mig deras ogillande, utan jag är beroende av att dom tycker så 
bra som möjligt om mig, att vara dom till lags… (F: Men om du inte hade 
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behövt tänka på det?) Då hade jag definitivt ifrågasatt vården här och de-
ras agerande… men nu så vågar jag inte det… 

 
Det straff som patienterna erfar att de utsätts för tycks till stor del handla om 
maktutövning, där patienterna tvingas underkasta sig, och inse sin egen maktlös-
het gentemot vårdarna. En patient beskriver hur hon bestraffats då hon försökt 
stå på sig, och hävda sina rättigheter. 

 
Oftast har jag bestraffats för det [försökt stå på sig] kan man nästan säga, 
jag tar det som bestraffning, dom säger att det bara är för mitt eget bästa, 
men så heter det alltid. // Dom drar in saker… dom kan ställa in behand-
lingsresor, dom kan dra in frigång, dom kan dra in social träning. // Från 
mars till i slutet av april, i början av maj förra året hade jag allting indra-
get…  

 
Patienterna förefaller inte alltid veta hur de ska agera för att undvika straff då till-
varon inte står för någon tydlig meningsskapande struktur, utan patienterna tycks 
återkommande hamna i situationer då de erfar hot om straff eller utsätts för 
straff. Straffet kan infinna sig blixtsnabbt utan att patienterna har möjlighet att 
värja sig. En patient beskriver hur hon utan förvarning hamnade i en sådan situa-
tion där en vårdare agerade våldsamt och hotfullt mot henne. 

 
Hon [medpatient] sitter och babblar och babblar och babblar... //... hon är 
på mig hela tiden... //… så jag brukar säga till henne… förra onsdagen var 
det. // Jag sa till henne rent ut sagt ”sluta tjabba”, och så var det en perso-
nal... //... han tog illa vid sig, men han har varit på mig flera veckor och 
velat hitta något hos mig så att han kan skylla ifrån sig, varit på mig då… 
så då fick han sin chans… så han flög på mig och drog mig i håret och 
drog in mig på mitt rum och jag smällde till honom på vägen… och så när 
vi kom till mitt rum så puttar han ner mig på sängen… jättehårt… Det var 
liksom riktig misshandel eller så… så gör han sådana grejer, och så har 
han hotat mig med att jag inte får friförmåner och dom här grejerna, akti-
viteterna om jag inte är trevlig mot… jag vet inte vad han menar med 
”trevlig mot honom”. Det är sådana grejer och man är maktlös… och så 
har han sagt: ”Om du inte gör det som jag säger så kommer du att hamna 
på intaget väldigt länge utan några friförmåner och vara här tio år till”, så-
dana grejer och man känner sig maktlös och man kan inte anmäla det, man 
kan inte göra någonting… 

 
Samma patient beskriver hur ovanstående situation där en vårdare blev arg och 
agerade våldsamt mot henne, gav patienten svåra känslor inombords, vilka pati-
enten även känner av då hon berättar om den inträffade situationen. 

 
Det känns väldigt obehagligt att bara ens tänka på det och berätta om 
det… det svider liksom… (F: Hur kände du i stunden när det här hände?) 
Ja det svider… i hjärtat… (F: Kan du komma ihåg vad du kände precis när 
det hände?) Ja, då får jag hjärtklappning när dom ska slänga mig på inta-
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get. T.ex. om dom för mig till intaget får jag hjärtklappning och… ångest 
och sådana grejer… blir rädd och så… ont i magen brukar jag ha när jag 
väntar på någonting… 

 
De intervjuade patienterna erfar att det hela tiden finns en risk att utsättas för 
straff. Hotet om att straffas leder till att patienterna i desperation anpassar sig till 
vårdarna. Patienterna låter sig underkastas denna maktutövning, för att undvika 
straff. Patienterna erfar vanmakt då de skulle vilja, men inte vågar stå emot vår-
darna. 

 
Men samtidigt så vågar jag inte alltid säga ifrån va… Jag vågar inte säga 
till dom [vårdarna] alltså när dom är otrevliga mot mig och skriker på mig 
”gör så gör så”, då är jag tyst, tiger och gör som dom säger… (F: Och hur 
känns det inombords då?) Jag känner mig som en mes, som en slav eller 
någonting… äcklig… (F: Slav sa du… på vilket sätt kan du känna dig…?) 
Att jag är deras, dom är härskare över mig eller någonting, fascister eller 
jag vet inte… (F: Vad väcker det då för känslor när det kommer?) Jag äck-
las över mig själv då oftast… // (F: Vad skulle du egentligen vilja göra i 
en sådan situation?) Säga ifrån, säga håll käften… rent ut sagt ”Håll käf-
ten!” Men då är jag rädd att dom gör det värre för mig… (F: Vad tror du 
skulle hända om du gjorde det?) Ja att dom skulle hoppa på mig och lik-
som dra in mig på intaget och dra in på alla mina förmåner och att jag 
skulle vara här i tio år till… 

 
En patient beskriver hur hon har anpassat sig till ordinerad medicinsk behandling 
genom att inte längre göra fysiskt motstånd då hon injiceras med psykofarmaka. 
Då hon tidigare gjorde motstånd gavs injektionen med våld. 

 
Dom tvingar mig [att ta medicin] annars hoppar dom på mig fem stycken 
vårdare och bältar mig eller vad dom nu gör… // Dom har bältat mig en 
gång för att jag vägrat, bara muntligen vägrat medicin… och så har dom 
hoppat på mig många, många gånger. Jag ville ju inte ha medicinen innan, 
inte nu heller men jag säger bara ifrån muntligen, men dom ger mig den 
ändå. // Jag blir arg, jag blir arg på samhället alltså, att det ska vara såhär, 
att man tillåter sånt… 

 
Patienterna erfar att de utsätts för maktutövning på olika sätt: ”… man är bara 
ett medel för andra [vårdarna] att kunna utnyttja sina sadistiska lustar”. Patien-
terna upplever inte att vårdarnas mål är att hjälpa dem utan att vårdarna utövar 
sin makt. 

 
När jag har sett andra patienter som inte har, så kallat skött sig… så tycker 
jag att man ser otäcka drag hos människorna [vårdarna] eller hos männi-
skan att den njuter av att utöva sin makt… 

 
Det visar sig också som icke-vårdande då patienterna dras in i vårdares konflik-
ter. En patient beskriver hur hon hamnar i en situation där en vårdare tydligt vi-
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sar att han bestämmer över en annan vårdare. Patienten försöker att skydda den 
vårdaren som hon tycker om, men vågar inte riktigt p.g.a. rädsla för att själv ut-
sättas på något sätt.  

 
Olga [en vårdare] skulle ha lunch och satt på intaget och så sa hon till mig 
”säg till Ove och dom andra att jag vill ha matrast” och så gick jag och sa 
det till dom och då sa han [Ove]: ”Det är jag som bestämmer när hon ska 
äta”… så sa han och dom andra sa… ja, dom höll med honom, det var tre 
killar som satt där, det var en gubbe som sa det [Ove]… (F: Så hon fick 
inte själv bestämma?) Neej… // Jag sa det till henne också, jag sa till hen-
ne vad han hade sagt… hon bara skakade på huvudet liksom… ”Jasså” sa 
hon (F: Och hur kände du när du bara skulle vara snäll och gå och förmed-
la detta?) Jag tänkte bara, jag tänkte bara att det här kan inte jag göra, jag 
själv kan ju inte säga emot dom, dom är på mig redan liksom, ska jag gå 
och försvara någon annan också… nej… det var så jag tänkte först… så 
tänkte jag att hon [Olga] ställer upp för mig alltid, så… jag kan väl testa 
liksom… och jag sa faktiskt ifrån till dom, jag sa: ”Hon bestämmer väl 
själv när hon ska äta”… så vet jag inte vad han sa mer alltså. Jag sa det 
tyst för jag vågade inte säga det högt… 

 
Den icke-vårdande vården kan ur patienternas perspektiv visa sig som att vårdar-
na inte bryr sig om patienterna, hur de mår eller vad de vill. De vårdare som er-
fars stå för det icke-vårdande, visar inget intresse för patienternas livsvärld, utan 
utgår ifrån vad de själva anser att patienterna är i behov av: ”… det är bara de-
ras ord som gäller, jag får inte bestämma någonting”. Enligt patienterna i denna 
studie är delaktigheten i den egna vården i det närmaste obefintlig, eftersom de 
förväntas anpassa sig till vårdarna. Patienterna beskriver hur vårdarna använder 
sig av klyschor i situationer då patienterna egentligen är i behov av att någon 
bryr sig om just dem och deras egentliga bekymmer. 

 
Dom pratar så fint om att man ska komma och prata när man mår dåligt 
och så, men så tycker jag att det är många av personalen som inte är in-
tresserade av att lyssna när man väl försöker att prata med dom… (F: Hur 
kan du märka det, på vilket sätt kan du märka att han inte alls är intresse-
rad?) Ja, helt enkelt att dom försöker att avfärda det med ”det blir nog 
bättre” eller ”ta en dag i taget” eller överhuvudtaget inte är intresserade av 
att svara eller svara väldigt korthugget… så det har jag varit med om att 
jag vid ett par tillfällen har mått dåligt och sökt kontakt… och försökt att 
prata om det, men blivit bemött väldigt korthugget… så personalen är inte 
så intresserad av att lyssna på en och så är det ändå det dom tjatar om hela 
tiden att man ska komma till personalen och prata. Så det har jag försökt 
att göra, men jag tycker inte att det lönar sig i många fall… 

 
Samma patient fortsätter med att beskriva hur hon upplever att det saknas indivi-
duell vård: ”Alla klumpas ihop och behandlas på samma sätt och processen går 
sin gilla gång”. Samtidigt ser hon vad hon skulle behöva, men inte får. 
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Jag får dåligt med… alltså att man blir pushad eller uppmuntrad eller… 
alltså att dom försöker att stärka ens självförtroende och det tycker jag att 
det är dåligt med, utan det är tvärtom… att dom försöker att ta bort ens 
självförtroende eller sänka ens självförtroende genom att bestraffa eller att 
säga en sak med en bestämd röst, så det är mer av att trycka ner än att 
uppmuntra… 

 
En patient beskriver hur han inte blir sedd av någon vårdare: ”… det är ingen 
som pratar med mig direkt... //… det är ingen som frågar hur jag mår direkt eller 
vad jag vill”. Patienten upplever att vårdarna nonchalerar honom, samtidigt kän-
ner han behov av en vårdande relation med någon. Patienten tycks inte ha högt 
ställda krav. Han skulle nöja sig med att någon vårdare ser och möter honom när 
han inte mår bra. 

 
Om vården är att få en spruta så är det vård, men det är allt jag får för och 
klara mig… det är inga samtal direkt. Jag tror att en psykiskt sjuk behöver 
mycket samtal för att hitta tillbaka till det rätta förtroendet, för dom män-
niskor som man har runt omkring. Har man inte det så är det bara förva-
ring. Om man inte litar på dom, så kan man liksom inte ta åt sig det dom 
säger… så jag vet inte… en riktig kompis kanske man borde ha här… 
bland personalen… (F: Och hur skulle en sådan personal vara… tycker 
du?) Ja, se på en om man mår dåligt och har tråkigt och försöka... // Jag 
behöver nog någon som pushar på mig mer än vad personalen gör… som 
säger… ”Pelle, jag vet att du har problem nu, vad är det?”… 

 
Patienten uttrycker att han vill ha någon som möter honom och som samtalar 
med honom. Han söker efter en vårdande gemenskap, men upplever att vårdarna 
inte ser honom. Han har tröttnat på att söka kontakt med vårdarna: ”Jag tycker 
att man får dumma svar bara... // Det är viktigare för dom att titta på TV här än 
att hjälpa oss”. Han har tidigare känt sig sviken av vårdare och håller dem på 
avstånd därför att: ”dom kan inte såra en då och dom kan inte göra något mot en 
liksom”. Det innebär att denna patient inte har någon närmare relation med nå-
gon vårdare, vilket påverkar honom känslomässigt: ”… att aldrig få något speci-
ellt liksom… det känns knäckande”, men likväl råder det en längtan efter trygg-
het och stabilitet i tillvaron och att få vara i en vårdande relation. Men i de fall 
det saknas verkligt vårdande inslag i vården bidrar det till att patienterna ger upp 
och därmed slutar kämpa. 

Patienten ovan beskriver hur han upplever att han är till besvär för vårdarna då 
han vill gå ut, vilket gör att patienten undviker att be om aktiviteter som han 
egentligen vet att han skulle må bra av. 

 
Det är så himla ”knussligt” för att man ska ta sig ut liksom… och det 
känns som om man besvärar personalen om man ska ut och göra någon-
ting… så man vill inte be om något, inte jag i alla fall… (F: På vilket sätt 
känner du att du bevärar dom?) Det verkar så… man kan inte gå och fråga 
vem som helst ”Jag vill ut idag”, liksom. Först ska man gå till sitt vårdlag 
och sen står dom och dividerar ”det får vi prata om” bla, bla, bla och sen 
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så går det en tid liksom och sen så varken… det känns som om dom inte 
vill egentligen liksom, och sådär… man [vårdarna] sitter hellre på sitt 
rum… sen oftast så kan dom inte och vill inte och stan har man sett liksom 
och gå där med dom, det är ju ingenting som lockar. Det är bara om man 
absolut ska köpa något… som man säger till… att bara ut och gå det gör 
man inte liksom… 

 
Patienterna upplever att de har små möjligheter att påverka sin framtid. De står 
under länsrättens beslut och, ur patienternas perspektiv, länsrättens tyckande. Pa-
tienterna erfar att de inte har möjlighet att påverka länsrätten: ”Dom här för-
handlingarna som man har i länsrätten… där är man fullständigt rättslös”. De 
ser möjligheten att själva uttala sig i länsrättsförhandlingen som ett spel, då de på 
några minuter ska påvisa att de är friska nog för att få friförmåner eller inte läng-
re behöver rättspsykiatrisk vård: ”… så ska man sitta där och förklara varför just 
du är så himla duktig och ska få komma ut i samhället och man ska sälja sig 
själv”. En patient beskriver situationen i länsrätten som en fars. 

 
Det känns som en sådan där Kafka-artad situation där uppe [i länsrät-
ten]… så det blir så himla absurt hela situationen… // Jo det är ju det här 
att…… ja… det är väl rättslöst på något sätt… man är ju helt maktlös där 
uppe och där sitter den här gubben [sakkunnige läkare] och kan vräka ur 
sig nästan vad som helst och då är det ju såhär… det blir som en fars där 
uppe… ja, det är lite underligt… hela situationen… 

 
En annan patient beskriver länsrättsförhandlingarna som falsk demokrati, då det 
råder en känsla av att det inte spelar någon roll vad patienten säger eller hur hon 
beter sig. 

 
Det är bara ett spel för gallerierna för det blir alltid precis som läkaren 
vill… så man skulle lika gärna kunna strunta i den förhandlingen… men 
den har dom bara för att dom ska kunna säga att man inte är rättslös… 
men i praktiken så är man det… känns det som… (F: Och hur känns det, 
du säger att det är ett spel för gallerierna, hur känns det att vara utsatt för 
det här?) Ja, det gör ju saken nästan bara värre att gå på dom förhandling-
arna och känna sig så maktlös, det spelar ingen roll vad jag säger eller vad 
min advokat säger… och just att dom låtsas att det är någon slags demo-
krati, men i själva verket är det inte så, utan det blir som läkaren bestäm-
mer… det är meningslöst att ens gå på förhandlingarna… 

Öar av god vård 

Resultatet visar att det finns inslag av god vård i den rättspsykiatriska vården. 
Den så kallade ”goda vården” kan ses som små ”öar” av det goda. För några pa-
tienter är öarna stora, men för andra patienter är de i det närmaste obefintliga. 
Har patienterna möjlighet att komma i kontakt med dessa öar och hålla sig till de 
vårdare som för patienterna står för det goda vårdandet, så erfars vården stund-
tals som god. I sådana stunder känner sig patienterna delaktiga i den mellan-
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mänskliga gemenskapen med de aktuella vårdarna. Dessa öar av god vård skapar 
för patienterna mening i tillvaron, då det ger känslomässig näring och en möjlig-
het att känna värme och närhet i en relation med en annan människa. Relationer-
na erfars som trygga och står för en meningsskapande struktur de stunder och 
tillfällen de är rådande. Att stundom få erhålla ett verkligt vårdande är inte själv-
klart, utan det förefaller vara slumpartat huruvida det är någon vårdare som ser 
och möter patientens behov. 

Den icke-vårdande vården kan emellertid ses som en övermäktig fiende för 
det goda vårdandet. Det saknar fäste i vårdkulturen, till skillnad från det icke-
vårdande. De situationer då patienterna erfar att vårdarna visar tendenser till att 
vilja ge god vård spolieras allt som oftast genom att det goda vårdandet kommer 
i skymundan av det icke-vårdande. 

 
Min kontaktperson har väl visat ett intresse… Hur mycket det beror på att 
hon är min kontaktperson eller inte, det vet jag inte, men… hon är den 
enda som har satt sig ner och pratat med mig på riktigt… som jag har haft 
ett meningsfullt samtal med… kan jag tycka. // Resten är inte så intresse-
rade av att ta reda på min bakgrund… och då blir det ju svårt att genomfö-
ra någon vård, tycker jag……. speciellt inte individuell vård… och sen så 
kommer dom med sådana klyschor hela tiden ”det är upp till dig hur vår-
den ser ut, vilka framsteg du gör” men så känner jag att det inte alls är, 
utan det är bara klyschor… att man ska prata med personalen när man mår 
dåligt, men så är inte personalen intresserad ändå… 

 
Patienterna beskriver hur deras livssituation på vårdavdelningen påverkas av vil-
ka vårdare som de tilldelas som kontaktpersoner: ”Jag har ju haft väldig tur när 
det gäller mitt vårdlag, för jag ser ju hur dom andra blir behandlade”. Denna 
patient berättar att hennes vårdlag försöker att möta henne: ”Vi har sagt ända 
ifrån början att vi ska köra med öppna kort och att jag ska vara så delaktig som 
möjligt”. Detta är inte alla patienters vardag, samma patient berättar vidare: 

 
Men sen har dom andra [några medpatienter] ju problem med sina vård-
lag, dom får inte göra någonting. Alltså deras vårdlag kan säga en sak och 
mena en helt annan sak, och patienten blir förvirrad och ja… det blir bara 
soppa av allting… 

 
Det råder stunder och tillfällen av gott bemötande från de vårdare som inte står 
för en hård attityd och ett förödmjukande bemötande. Dessa stunder söks av pa-
tienterna och blir ett slags surrogat för den vård som patienterna önskar sig, men 
som de inte upplever är rådande eller framträdande i vården. De vårdare som en-
ligt patienterna står för en vårdande vård, kan bidra till en upplevelse av likvär-
dighet och mänsklig gemenskap för stunden. Det är något som patienterna saknar 
i livet och som de önskar och behöver för att kunna leva ett bra liv. En patient 
beskriver betydelsen av att ha några vårdande vårdare att tillgå under vårdtiden, 
men även att hon skulle behöva dessa eller liknande människor i sin närhet även 
efter vårdtiden. Det visar på patienternas behov av mänsklig omsorg, som kan ha 
saknats i deras liv. 
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(F: Vad är det ändå i allt det här som är vård för dig, är det något som du 
känner, att det här är vård?) Ja det som är… det är väl antagligen att…… 
det är vissa personer som är ”jättegoa” människor också här bland dom 
här va, och dom ger trygghet och det är dom jag håller mig till… och dom 
liksom, och dom säger ifrån till mig… // … som en mamma liksom... //... 
hjälper mig liksom, att dom inte är som människor som utnyttjar mig. 
Hade jag varit ute så hade jag velat umgås med dom, och då hade mitt liv 
varit perfekt… precis som jag har velat ha det… 

 
De vårdsituationer då patienterna erfar god vård har tydliga inslag av att vårdaren 
försöker möta patienten i dennes livsvärld och inte bara utgå från vad de som 
vårdare tror att patienten har behov av. En patient som erfar god vård, beskriver 
hur vårdarna i vårdlaget kompletterar varandra, på ett sätt som känns bra för pa-
tienten. 

 
Jo, det är att dom lyssnar och dom fyller i varandra jävligt bra… dom är 
rätt olika dom här som jobbar i vårdlaget, som personer då… så vissa da-
gar är man på gott humör och liksom snackesjuk som fan och sånt, då kan 
den ena personen i vårdlaget vara jävligt bra… nån i vårdlaget är väldigt 
duktig på att hantera mig som förbannad och irriterad och uppkäftig och 
såhär på dåligt humör och sånt, och då har jag alltid någon i vårdlaget som 
kan hantera det och det är jättebra… sen är det någon annan som är bra på 
att bara sitta och lyssna… som inte babblar på en massa… 

 
Samma patient beskriver hur han varit delaktig i planeringen av sin vård: ”Jag 
har varit med och planerat, dom har aldrig tagit något bakom ryggen... //... utan 
det har varit väldigt öppet”. I de situationer som patienten inte fått vara med och 
planera, har vårdlaget berättat för honom vad som har planerats: ”… dom har vi-
sat mig papperna i alla fall… //… och gett mig en förklaring till varför dom tyck-
er att det har varit bättre än mitt förslag”. Detta ger en känsla av delaktighet, 
även om patienten inte varit delaktig i själva beslutet. 

Patienterna erfar att de får något gott i de vårdsituationer där vårdaren försö-
ker se och möta dem med en öppenhet, och då vårdaren vågar bjuda på sig själv. 

 
Det är en här [vårdare] som jag tycker är rolig att prata med, det är roligt 
med henne för vi kan, vi kan vara lite… skoja lite… (F: Vad är det som är 
speciellt med henne som gör att du gillar henne?) Ja hon är… hon tycker 
att det är roligt, det som jag säger va… eller hon skrattar i alla fall, och då 
tycker jag att det är skoj… jag tycker det är skoj när folk tycker att jag är 
rolig och så, det tycker jag om. // Vi brukar skoja om drastiska grejer och 
sådana här och… sånt som man inte pratar om och så… äckliga grejer… 
(skrattar). 

 
Det kan vara annan vårdpersonal än vårdarna på avdelningen som står för dessa 
öar av god vård: ”Jag har haft en jättebra läkare som har ändrat medicinen till 
min fördel”. Några patienter nämner att de har kontakt med psykolog eller kura-
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tor, vilka innefattas av det goda vårdandet i de situationer då de nämns. Patien-
terna har även tillgång till arbetsterapi och den ses som vårdande av en del pati-
enter: ”Vården har ju också varit mycket arbetsterapin… //... man har liksom fått 
ett större självförtroende, ett bra tålamod och så”. Denna patient ser att han har 
fått färdigheter genom arbetsterapin som han kommer att ha nytta av i vardagsli-
vet framöver. 

Då patienterna berättar om vad det är som gör en vårdare till en god vårdare, 
är innebörden att dessa vårdare genom följsamhet har förmåga att möta patien-
tens livsvärld. 

 
En stor skillnad är att den vårdande personalen som jag tycker verkligen 
bryr sig här inne… Om jag kommer och säger att ”jag mår piss idag”… så 
är det ”jaaja visst, självklart”… och så börjar man att snacka och då sitter 
dom och lyssnar och så, under tiden han lyssnar så ger han råd, det är 
mycket ”aha” och han har mycket kommunikation med patienten… ser ef-
ter vad som är bra för en viss patient och vad som är dåligt… vissa patien-
ter tycker inte om att vara ute på avdelningen konstant, och andra patienter 
tycker om att vara på avdelningen… En vårdande personal tar hänsyn till 
dom patienterna som sitter på rummet och låter dom ha sin egen fristad 
om dom mår dåligt och inte känner att det är något konstigt med det utan 
han är bara sån, så det är den stora skillnaden… 

 
Då patienterna beskriver de vårdare som för dem står för det ”goda” vårdandet, 
beskrivs de som ”mycket mer mänskliga”. De tar sig tid och lyssnar på vad pati-
enterna säger istället för att använda sig av klyschor såsom ”det där blir nog 
bättre” eller ”ta en dag i taget”. En patient beskriver hur positivt han erfar de 
aktiviteter han gör tillsammans med de vårdare som för honom står för det goda 
vårdandet. Till synes kommer ett mellanmänskligt möte till stånd. 

 
Om man tar ut dom på en aktivitet, dom vårdande personalen, dom är ju 
mer som, dom är ju mer som en avlägsen släkting än vad dom är som en 
vårdare. Dom blir ju mer som typ en kamrat man kan prata med om vad 
som helst, och skämta och skoja med, och dom är på gott humör och dom 
är positiva till det man håller på med… 

 
Det goda vårdandet, kan innebära att få gå ut tillsammans med en vårdare som 
inte står för det hårda och övervakande, utan mer för de vardagsnära relationerna, 
vilket kan innebära att patienterna för stunden inte tänker på att de är ute till-
sammans med en vårdare. En patient beskriver hur dessa stunder tillsammans 
med en så kallad god vårdare leder till positiva konsekvenser för patienten, ge-
nom att en känsla av välbefinnande infinner sig. 

 
Det känns skönt och man glömmer bort vad den personen man har bredvid 
sig jobbar med… man glömmer bort var man är, och man ser ju bara han 
som en bra människa, liksom en medkamrat i stort sett…… det blir abso-
lut ingen påminnelse om någonting… man kopplar av och man blir ju sig 
själv då, annars stänger man sig inne i sig själv… man blir en annan per-
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son än vad man är här inne också… Man blir ju glad, man blir ju den 
[människan] som man egentligen är och man får ju en fri talan också, vad 
man tycker och tänker, det gör man ju inte annars här inne och så … och 
så efteråt då… så är man bara, man känner sig nöjd… man känner att man 
har uträttat något gott… man är väldigt positiv till allt, och man får en 
energi i kroppen… och man sover bättre på kvällen… man äter mer mat, 
det känns bara lättare tillvaron här inne efter en sån omgång… 

 
I denna situation erfar patienten sig människovärdig genom att få vara i ett gene-
röst sammanhang med en vårdande vårdare. Även promenader och utflykter kan 
skapa ett välbefinnande, vilket kan ge en vårdande effekt, men som inte är direkt 
relaterat till vårdarnas vårdande. Patienterna söker stunder och ögonblick av fri-
het och glädje och kan glädjas för stunden över att få gå ut eller att få träffa sina 
närstående. En patient beskriver hur han gläds över småsaker. 

 
Man har ju blivit en mindre människa om man så säger, man nöjer sig 
med mindre, man behöver mindre för att… må bra, när man mår bra lik-
som… Det kan ju vara att man får gå ut och sola eller att man får bada el-
ler något sådant… hur toppen som helst, bara en sådan liten grej. //… ut 
och äta middag med sina föräldrar… träffa kompisar… det blir man väl-
digt glad av liksom… //… riktigt roligt… 

 
En annan patient beskriver hur exempelvis den sysselsättning och de aktiviteter 
som patienterna engagerar sig i, kan ge en lustfylld känsla: ”Om det går bra i 
dataspelet (skratt) det är ju helt absurt egentligen… ja… det är det enda som be-
tyder något”. Även banala aktiviteter som t.ex. kortspel kan ge ett tillfälligt väl-
befinnande: ”Det var rätt roligt för stunden... //... jag glömde bort hur tråkigt 
allting var”.  

Strategierna 

Patienterna beskriver olika strategier som de använder för att hantera tillvaron 
inom den rättspsykiatriska vården. Det handlar om strategier för att komma ifrån 
vården eller för att undvika bestraffning, men även strategier för att orka med att 
”vårdas” och vistas inom den rättspsykiatriska vården. De ständiga strategierna 
leder bort från människan själv och från möjligheterna att bli verkligt vårdad. 

Patienterna drivs av en stark önskan om att komma ifrån den vård som de är 
överlämnade till. De har ingen direkt vetskap om hur de ska göra eller hur de ska 
vara för att uppnå målet, men önskan är så stark, att den driver patienterna till att 
vara strategiska i sitt varande och handlande. Patienterna söker och prövar olika 
strategier. De ständiga strategierna och sökandet efter dessa bidrar till en frag-
menterad tillvaro för patienterna, då de på detta sätt kommer bort ifrån sitt eget 
sätt att vara i relation till andra människor. Fokus på att finna sig själv och sitt li-
dande får inte utrymme. En patient beskriver hur han har valt att följa vårdarnas 
regler, vilket kan ses som en strategi för att komma ifrån den rättspsykiatriska 
vården. Således innebär strategin att handla utifrån ”vårdarnas villkor”. 
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Jag vill ju liksom komma härifrån så fort som möjligt… Det enda man kan 
göra, det är att samarbeta… med dom som jobbar. // Jag är väldigt nog-
grann och… vill ha ordning och reda… runt mig, och är det några regler 
som dom har satt upp som man ska följa här, så vill jag följa dom… an-
nars är du här längre… // (F: Känner du att du själv är delaktig?) Javisst 
gör jag det, det är inte det, men det är mycket på deras villkor. // Det ska 
vara lite efter deras ”pipa”, om dom sätter sig emot så har jag inget sen att 
sätta emot… vill dom jävlas så kan dom göra det… 

 
Enligt patienterna i denna studie innebär delaktighet att anpassa sig till vårdarnas 
beslut, vilket kan ses som en delaktighet på andras villkor, och som således inne-
bär en falsk delaktighet i hälso- och vårdprocesser. Patienterna beskriver att det 
inte fungerar att argumentera emot dem som bestämmer, utan det gäller att an-
passa sig: ”… mycket att man måste fjäska sig till och ställa upp på vad dom sä-
ger”. 

Patienterna har lärt sig att de måste anpassa och foga sig till vården och vår-
darnas tyckande. För patienterna innebär det att försöka vara på det sätt som de 
tror förväntas av dem, genom att försöka läsa av hur vårdarna vill att de ska vara: 
”Det är bra om man går på morgonsamlingen, att medverka i vården, då går 
jag... //... sen går jag och lägger mig igen”. Det handlar även om att försöka an-
passa sig till vårdens och vårdarnas regler och rutiner, både skrivna och oskrivna. 
Istället för att bejaka sina känslor och funderingar ”spelar” de med i och följer 
vårdarnas villkor. Det kan innebära att patienterna gör saker, där det enda syftet 
är att visa att de ”medverkar” i vården. En patient beskriver hur han strategiskt 
har ändrat sitt beteende. Till synes är konsekvenserna bra ”friskluft och lite mo-
tion”, men patientens motiv är att anpassa sig för att få förmåner. 

 
Jag utnyttjade inte det [frigång] för jag tyckte att det var tråkigt att gå ut 
på det här området… //… det finns inget att se, men nu går jag ut ofta och 
får lite friskluft och lite motion, för att visa att jag går ut ofta så att dom 
kan söka permis till mig och jag hoppas att det funkar. // Det är också väd-
ret, det är lite kallt och så, det är därför, men nu går jag ut även om det är 
kallt, för att visa att jag har varit ute… 

 
En strategi för att göra tillvaron mer förutsägbar är att patienterna lär sig perso-
nalens och även medpatienters rutiner: ”… och så har jag ju kontrollbehov… vet 
allt om alla, vad alla ska göra… //... oftast så vet jag hur personalen jobbar, hur 
länge och vilka tider”. Det råder även strategier för att undanhålla sådant som 
inte är tillåtet och sådant som patienterna vet att vårdarna inte gillar. En patient 
beskriver hur hon strategiskt planerar otillåten vila.  

 
Jag tänker bara, bara dom inte kommer och jag tittar på klockan. På för-
middagen har dom rapport och så, så det är stora möjligheter att vila då, 
för dom kommer inte då, så man smyger med det… (F: Lyckas det oftast 
eller… att det inte är någon som upptäcker det?) Ja, just nu är det oftare, 
men i början kom dom hela tiden och kollade, dom ville att jag skulle sti-
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ga upp och så, att jag skulle lära mig det, dom kom hela tiden… men nu är 
det lite enklare… 

 
För patienterna bidrar de ständiga strategierna till att de så småningom gör våld 
på sig själva, genom att de låter sig utsättas för maktutövning och samtidigt hål-
ler egna svåra känslor borta. Känslor av uppgivenhet, rädsla, fruktan och ångest 
råder inombords. Dessa känslor hålls tillbaka, trots att det finns en smärta som 
skriker inombords. Det ingår i strategierna att vara tyst och anpassa sig, och där-
igenom undvika det annalkande straffet.  

 
Jag får koncentrera mig väldigt mycket på att hålla mig lugn, men samti-
digt har jag ju kvar ångesten… för den går ju inte att prata bort heller, ef-
tersom det är stället som ger mig ångest… så jag får koncentrera mig väl-
digt mycket på att hålla mig lugn. Jag försöker att intala mig själv det, 
men jag vet inte hur länge jag kommer att lyckas… att trycka undan käns-
lorna och frustrationen… 

 
Vidare berättar samma patient att hon upplever vårdarnas bemötande som krän-
kande i de situationer hon ber om medicin p.g.a. svår ångest: ”så får jag bara 
svaret: NEJ det blir ingen medicin”. Patienten har i dessa situationer svårt att 
hantera den inre smärtan. Om strategin lyckas, innebär det att de svåra känslorna 
inombords bemästras, och inte visas utåt. 

 
(F: Hur fattar du dig då, hur reagerar du i den situationen?) Ja, det är ju då 
jag är rädd att jag ska få ett utbrott… när jag känner den frustrationen och 
ingenting kan göra… Jag har lyckats att hålla mig lugn hittills men jag har 
försökt att intala mig själv att jag måste vara lugn… men det är svårt 
ibland… just det här att vara så i händerna på någon annan människa, som 
kan bestämma, som inte har att göra med en själv och som inte är speciellt 
intresserad egentligen… men som ändå bestämmer vad som är bra och då-
ligt för en… 

 
Patienterna kommer till ett skede då de har anpassat och fogat sig till vården och 
vårdarna, men utan att det har skett några framsteg. Då återstår det för dem att 
bara finnas till, att inte tänka, utan att bara vara i ett fragmenterat nu. Det blir en 
strategi för att orka stå ut med vården. Genom att bara finnas till så hålls även de 
svåra känslorna tillbaka. Denna strategi visar sig alltså genom att patienterna flyr 
den negativa tillvaron till en avskärmad tillvaro där patienten ”stänger av” de 
känslor som pockar på och som är svåra att hantera. Det blir således en nödvän-
dig begränsning i tillvaro för att hålla ihop sig som människa. 

 
Jag bara finns till här… bara sitter och finns till… (F: Hur gör man det lät-
tast för sig när man vårdas här?) Tänker inte så mycket… tänker inte på 
framtiden, tänker inte på, bara finnas till, det är det lättaste… gå och sköta 
sig själv mycket… det tycker dom [vårdarna] om liksom så att man inte 
går och hänger med dom andra [medpatienterna]. 
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En annan patient beskriver att hon inte tänker så mycket över sin egen situation, 
utan helt enkelt bara finns till. Hon berättar att hon hela tiden försöker ha något 
att göra för att slippa tänka på hur det egna livet ser ut och för att slippa konfron-
teras med sitt lidande. 

 
(F: Vi pratade lite om framtiden och oro kring den, men kan du beskriva 
vad det är som ger dig mening i livet?) Jag försöker att inte tänka så 
mycket på mening i livet… (F: Du tänker inte så mycket på det?) Nej för 
då blir jag orolig och så… så jag bara finns kvar här och så… (F: Du sa 
innan att du inte vill tänka så mycket längre fram…) Nej det gör jag inte 
helst… för då känns det jobbigt allting… så därför vill jag ha något att 
göra hela tiden, så slipper jag att tänka… 

 
Patienterna upplever tiden som oändlig och på något sätt måste den fyllas med 
ett innehåll. Patienterna försöker fylla tillvaron med olika aktiviteter: ”Vissa spe-
lar tv-spel, jag har dator och böcker, andra har filmer”. Dessa aktiviteter har 
inte någon djupare betydelse: ”… men ändå att det är någonting som gör att folk 
[patienterna] bara kan försvinna bort eller sådär”. Tiden fylls således inte med 
vård utan med tidsfördriv. Tidsfördrivet kan ses som en hjälp för patienterna att 
orka med och stå ut med vården. För patienterna innebär det att göra sin egen si-
tuation och tillvaro så dräglig som möjligt, genom att fylla den med olika, och 
ibland meningslösa aktiviteter. 

 
Det är stundtals när vi spelar lite kort eller någonting sånt som jag kan 
glömma att jag tvingas vara här, men annars finns det med mig hela tiden. 
// Det finns bara liksom pinor som man gör lättare, genom att t.ex. spela 
kort eller någonting sånt... // Det är ett sätt att stå ut… det är ingenting 
som jag tar del av med glädje utan det är ett sätt att stå ut, att få tiden att 
gå… men jag njuter inte av det… 

 
Patienterna upplever sin tillvaro som andefattig och reducerad, vilket gör att tan-
karna kan vara någon annanstans: ”… så man får ju drömma sig bort i någon 
slags drömvärld”. En strategi är således att för stunden fly från denna tillvaro 
genom att gå in sig själv: ”Jag har ju en förmåga att försvinna in i mina egna 
världar”. 

Patienterna kan för stunden koppla bort att de lyder under rättspsykiatrisk 
vård, t.ex. vid olika aktiviteter och i situationer då de befinner sig utanför institu-
tionens väggar, men även i vårdmiljön genom att inte tänka på sin livssituation. 
En strategi kan vara att söka sig till situationer som för stunden hjälper patienter-
na att glömma bort sin belägenhet. En patient beskriver några situationer då han 
lyckas koppla bort att han vårdas inom rättspsykiatrisk vård. 

 
När jag har taktil stimulering så glömmer jag också bort var jag är… och 
sen… dom andra enda gångerna som jag kopplar bort detta ställe totalt det 
är när jag är härifrån, när jag är ute på behandlingsresa och när jag är ute 
på stan och går… Då glömmer jag bort detta stället… det är skönt som 
fan… annars är det hela tiden när man är här inne. Någon gång om dagen 
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försöker man att glömma av oavsett om man är här inne eller om man är 
ute eller var man är så… försöker man att glömma bort just det där 
”rättspsyk” att man är inlåst och sånt, det får man inte tänka på, då blir 
man tokig i huvudet alltså, då klättrar man på väggarna… 

 
Samma patient beskriver hur han låter dagarna gå, genom att ta en dag i taget. 
Han försöker se positivt på att ytterligare en dag har passerat, för att sedan ta itu 
med nästa dag. 

 
Det bästa med den tiden på dagen är när klockan är åtta och kvällsmaten 
kommer, för då sitter man och käkar och då tänker man att nu har jag gjort 
en dag här… // Jag sitter ju och tänker tillbaka på vad som har hänt under 
dagen och det är mycket såhär också att jag tänker ”fy fan alltså vad skönt 
det ska bli när jag blir utskriven och slippa detta livet här” det är mycket 
det jag tänker också, det är bara skönt när det blir kväll för då vet jag att 
jag snart ska sova… så då har jag gjort… det är att jag har gjort en dag 
och det är skönt, då är det bara nästa dag att ta itu med… 

 
Inom den rättspsykiatriska vården erfar patienterna att det är svårt att ha ett pri-
vatliv, då miljön och avdelningsstrukturen bidrar till att patienterna vistas och le-
ver tillsammans med andra människor tätt inpå sig. För att upprätthålla någon 
form av privatliv och möjlighet till integritet, håller patienterna strategiskt män-
niskor ifrån sig: ”Jag låser ju alltid när jag är på mitt rum… för jag vill inte att 
någon ska komma in utan att jag är beredd på det”. De berättar inte heller mer 
än vad de behöver för vårdare och medpatienter. 

 
När min flickvän kommer hit, då är det mitt privatliv… faktiskt… så när 
jag kommer in på avdelningen och folk frågar mig vad jag har sysslat med 
på mitt besök eller något sånt, då berättar jag aldrig det, för det känns lik-
som att det ska vara hemligt… men det är liksom det enda jag kan ha som 
är mitt privatliv... // Dom [vårdarna] får ju samma svar hela tiden: ”Jo det 
var bra, vi satt och snackade lite rent allmänt vad som händer när jag blir 
utskriven…” 

 
För patienterna i denna studie är en strategi att välja bort vårdare: ”… just med 
honom har jag valt att inte prata med direkt”. Patienterna väljer bort vissa vår-
dare genom att de undviker att vända sig till dem. 

 
Det finns personal som till och med när du inte pratar med dom, som läg-
ger sig i allting, eller hon måste bara lägga sig i så fort någon diskuterar… 
och hon börjar skrika och allting… (F: Hur känner du då?) Det är jobbigt, 
sådana personer pratar jag inte med… jag orkar inte om hon börjar höja 
rösten så bara går jag, sticker, jag orkar inte… 

 
Vid behov av att vara tillsammans med någon som inte är patient, söker sig pati-
enterna till de vårdare som står för något gott. I de situationer då dessa vårdare 
inte är tillgängliga återstår ensamheten. Patienterna föredrar ensamheten och att 
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hantera svåra känslor själv, framför att vara med vårdare som de inte känner tillit 
till, eller som står för det hårda bemötandet. Att välja ensamheten kan då ses som 
en strategi för att inte utsätta sig för att må ännu sämre än nödvändigt. 

 
(F: Men vad händer då om vi säger att du har varit hos psykologen och du 
känner att det är så mycket och du behöver prata om det här, och sen när 
du kommer till avdelningen så ser du att… det är ingen här som du kan 
prata med… hur gör du då?) Om det är samma dag som jag har varit hos 
psykologen så ringer jag upp till henne och pratar lite till eller om vi be-
stämmer ny tid så att vi kanske kan träffas en gång till den veckan… an-
nars så får man stanna kvar i känslan som är väldigt otäck… 

 
Patienterna beskriver hur de besväras av att ha människor tätt inpå sig: ”… jag 
blir trött på alla människor som går på ens nerver, som går på en hela tiden lik-
som”. I dessa situationer föredras ensamheten: ”… emellanåt vill man bara låsa 
in sig på rummet och vara där”. Det egna rummet kan även bli en tillflykt från 
den jobbiga avdelningsmiljön: ”Det kan vara oroligheter eller stökigt på avdel-
ningen och då är det skönt att man kan ha lite lugn och ro”. Patienterna väljer att 
söka sig till det egna rummet i ensamhet, för att de där i bästa fall, kan känna sig 
som människor.  

 
(F: Det är viktigt för dig att kunna ha ett eget rum och kunna stänga och 
låsa?) Jo, det är skönt… då känner man sig fortfarande som en individ i 
alla fall… man känner sig som en människa åtminstone… skulle man bli 
helt hopbuntad och sådär då skulle man nog känna sig som kreatur… 

 
Patienterna väljer det egna rummet som någon form av återhämtning för att åter 
klara av att möta vårdarna och medpatienterna. För patienterna innebär tillflykten 
till det egna rummet dessutom att slippa ”andras blickar”. Patienterna kan i det 
egna rummet vara på det sätt som de vill, utan att tänka på om de bedöms eller 
granskas av personalen. Att helt enkelt vara fri, och vara sig själv för en stund. 
Patienterna behöver därmed inte vara strategiska i det egna rummet, utan kan där 
uppleva en stunds trygghet och därav våga vara sig själva. En patient beskriver 
behovet av att få vara för sig själv och få vara sig själv. 

 
Det är det enda stället där du kan gå in och låsa dörren och ingen annan 
kan öppna den förutom personalen då… så vill du inte ha med någon pati-
ent och göra överhuvudtaget så går du in på ditt rum och låser dörren… 
Du kan göra vad sjutton du vill där inne… jag har rätt att titta på film, spe-
la tv-spel, kolla på tv eller sitta och läsa, lyssna på musik, rita, hoppa i 
sängen, hoppa i fåtöljen, lägga mig på golvet raklång och stirra upp i taket 
om jag vill det, och det är ingen som kan bedöma mig där när jag håller på 
med någonting där inne. // Där kan jag vara hur barnslig jag vill, till och 
med utan att det kan komma en läkare och bedöma det och skriva ner det i 
papperna. Det är faktiskt, det är jävligt mysigt faktiskt. // Där inne är jag 
mig själv, där inne ligger jag och grubblar och funderar och… allt, där 



81 

inne kan jag få ut min ångest om jag får sån, där inne kan jag gråta om jag 
behöver göra det… där inne kan man liksom, det är skönt faktiskt… 

Uppgivenhetens kamp 

Den utsatthet som det innebär för patienterna i denna studie att vårdas inom den 
rättspsykiatriska vården bidrar till att patienterna erfar en uppgivenhet och en 
känsla av att vara utlämnade till vårdarna och deras makt samt till rättssystemet. 
”Det hade varit lättare om man hade haft permissioner… //… då skulle jag inte 
stå till last för personalen”. Patienterna har inte riktigt kontroll över sin livssi-
tuation. Den oförmåga att påverka den egna situationen som patienterna erfar, 
ökar på känslan av meningslöshet hos patienterna. Patienternas ständiga längtan 
ut och ständiga sökande efter strategier för att komma ifrån vården kontrasterar 
känslan av att vara fjättrad i tillvaron, utan makt att på egen hand ta sig ifrån vår-
den. Den maktlöshet och den känsla som råder av att vara fast i den rättspsykiat-
riska vården, bidrar till en uppgivenhet som stiger fram och tar fäste hos patien-
terna: ”Det är det värsta jag har varit med om i hela mitt liv… //… att inte veta 
någonting om någonting, när man blir utsläppt eller någonting liksom, det är 
väldigt, väldigt jobbigt”. Patienter beskriver hur de känner sig fast i tillvaron, 
vilket väcker uppgivna funderingar hos dem: 

 
Hur ska jag någonsin kunna komma ut härifrån?… Jag är samma person 
jag har varit hela mitt liv, jag gjorde ett brott när jag var förbannad… jag 
kommer alltså aldrig att få komma ut, det är så jag får se det… 

 
Man får inte begränsad tid att vara här och så… och man vet inte hur 
länge man ska vara här och så. Det är väldigt jobbigt, man kan vara här 
hur länge som helst… (F: Hur funderar du då när du tänker på det här med 
tiden?) Ja, att jag kanske kommer ut om tio år eller så… det tar så långt tid 
kanske… och då blir jag gammal och min dotter blir gammal innan jag 
kommer ut… //... man tänker mycket så… jag tänker mest på min dotter 
att hon blir äldre och äldre och jag får inte träffa henne så mycket… 

 
Uppgivenheten blir framträdande hos patienterna då de upplever att de sköter sig, 
men inga framsteg sker: ”… att det inte spelar någon roll hur jag uppför mig, för 
jag har skött mig idealiskt precis som någon som vore frisk”. Patienterna vet inte 
vad de ska göra för att skynda på vården: ”… processen går så långsamt… att 
jag är rädd att jag ska bli kvar här längre än till hösten”. 

De ständigt pågående strategierna och försöken att anpassa sig leder ofta till 
att patienterna känner sig utan möjlighet att påverka sin situation. Det infinner 
sig ”… en vanmakt liksom… att vara helt i händerna på någon annan… som be-
stämmer”. Patienterna inser att de är utlämnade till vården och de personer som 
beslutar om deras framtid: ”Man är ju överkörd helt enkelt… när man väl kom-
mit in här så är vägen ut härifrån jävligt svår”. Denna känsla av vanmakt, att 
inte kunna bestämma över sig själv och sin situation, kan också ses som ett hot 
mot existensen genom att friheten hotas både i nuet och i framtiden. Att inte 
kunna påverka och se ljust på sin framtid föder också känslor av uppgivenhet. En 
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patient beskriver att hon har tänkt tanken att hon bli kvar inom vården för alltid, 
men hur hon inte klarar av att tänka på vad det egentligen skulle innebära för 
henne. 

 
Man tänker såhär, det blir ett liv antingen här inne eller också utanför, ett 
tråkigt liv utan någonting va, men… pension och ingenting att göra på da-
garna… men pojken kommer och hälsar på en och såhär… (F: Tänker du 
det ibland att du kanske får sitta här för alltid?) Jaa, men jag skulle nog 
inte uthärda den tanken, men jag har tänkt den tanken… jag har inte tänkt 
mig in djupare i den tanken för då skulle jag nog… jag vet inte, jag skulle 
bli förtvivlad… 

 
Patienterna beskriver hur de saknar något att se fram emot och kämpa för. Oviss-
heten gör att patienterna har svårt att motivera sig till aktiviteter som skulle vara 
bra förberedelser inför att klara av livet ute. Det finns en önskan om att vara ”i 
form när man kommer ut” men ovissheten bidrar till det motsatta: ”… nu har 
man ingenting, så nu bara går man här… som ett kolli”. Patienterna erfar på så 
sätt att det är meningslöst att engagera sig och förbereda sig för något som de 
inte vet när eller om det överhuvudtaget kommer att bli verklighet för dem. 

Den ständiga anpassningen som patienterna tvingas till och utsätter sig själva 
för, gör att de inte riktigt kan vara sig själva. Patienterna upplever att de håller på 
att förlora sig själva, den lilla värdighet de har som människor, då de inte vill dra 
på sig personalens ogillade: ”jag tycker illa om dom men jag måste dölja det… 
och då slätar jag fullkomligt ut mig själv och min personlighet också, för jag vi-
sar inte min rätta personlighet”. Uppgivenheten blir som en fiende för patienten 
när denne inte kan vara eller tillåter sig att vara sig själv. Det infinner sig en 
kamp för att inte förlora sig fullkomligt i en uppgivenhet. Kampen innebär att 
inte visa något utåt, utan istället hantera svåra känslor inombords i det tysta. En 
patient beskriver hur han hanterar svåra känslor förknippade med att vara inlåst 
och frihetsberövad. 

 
Sådan hopplöshetskänsla blir det… alltså tänker jag att jag är här inlåst, 
kommer inte ut, jag är dömd till detta och då börjar jag att tänka på mitt 
brott och då börjar jag liksom få ångest för det… och då blir jag enormt 
rastlös och jag bara knallar fram och tillbaka i dom här jävla korridorer-
na… det blir… kämpigt och så slutar man att sova helt plötsligt och så blir 
det kväll och då ligger man och grubblar över det hela natten… det är job-
bigt, man klarar inte att tänka så, att man inte kommer ut, att man är inlåst 
och man är dömd och det är ett straff och så… 

 
Då patienterna börjar tänka på hur den faktiska livssituationen ser ut, blir de egna 
känslorna överväldigande och i det närmaste ohanterbara.  

 
(F: Hur är det att känna sig som en fullständigt rättslös människa, kan du 
beskriva den känslan?) Ja det är ju då, jag får panik nästan när jag känner 
så… så när jag ligger och grubblar för mig själv så får jag sådan ångest 
som inte är av denna världen… Just att man inte kan göra något för att på-
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verka sin situation heller… fastän dom hela tiden säger hur lång vårdtiden 
blir, det beror på mig… men även om jag skulle sköta mig som ett lamm 
hela tiden så skulle jag kanske ändå få vara här ett år eller så… 

 
Patienternas beskrivningar visar på hur de är nära att förlora sig i uppgivenhet. 
Kampen mot en fullkomlig uppgivenhet uthärdas genom att hitta rutiner för da-
gen. Patienterna beskriver hur svårt det är att vakna på morgonen med ångest 
över att det är en ny dag inom den rättspsykiatriska vården: ”Det är som att all-
ting rasar ihop… det är väldigt jobbigt att vara här”. En patient beskriver hur 
hon helst skulle vilja fly från dagen, men inser att det skulle medföra konsekven-
ser för henne, hon försöker härda ut. 
 

Då vaknar jag alltid med ångest och vill inte gå upp utan jag vill fortsätta 
att sova… varenda dag är det så, jag vill bara inte tro att det är sant att det 
är en ny dag... // Man mer eller mindre tvingas ju upp… annars får man ju 
straff //…om man ligger kvar i sängen… och man får ingen frukost och 
det ena och det tredje… 

 
Patienterna känner sig fjättrade och förvarade, och en stark ångest över att inte 
kunna påverka sin situation eller veta när de om möjligt kommer bort från vår-
den: ”Det är som en fågel som inte kan flyga, fast man har vingar, kraftiga ving-
ar, man kan inte använda dom”.  

Patienterna saknar en meningsfull tillvaro och de beskriver hur de flyr den ne-
gativa tillvaron genom att koppla bort så mycket som möjligt av sina tankar och 
känslor. De beskrivningar som patienterna ger av detta, kan ses som något ”icke-
levande” i den bemärkelsen att de beskriver att de inte längre är sig själva: 
”Överhuvudtaget så är jag inte alls mig själv när jag är här, utan jag är mycket 
gladare person egentligen”. De lever känslomässigt i något slags vakuum där de 
har tappat modet. Det handlar bara om en väntan, och att försöka följa med i ti-
dens flöde. En patient beskriver hur han rutin- och slentrianmässigt klarar av da-
garna. 

 
Väldigt tråkig, sover mycket… ingenting och göra… väntar på att bli ut-
skriven men det är långt till dess, så det känns rätt meningslöst... // Jag so-
ver till kvart över åtta då går jag på mitt morgonmöte och så går jag och 
lägger mig igen och sover till middag och sen går jag upp igen och sen går 
jag och lägger mig en stund till, till fyra fem och sen är jag uppe igen på 
kvällen och sen går jag och lägger mig rätt tidigt oftast. // När jag sover så 
glömmer jag att jag är här ju… så då går tiden väldigt fort, dagarna rullar 
på liksom… så att jag kan sova tycker jag bara är skönt liksom för då för-
svinner tiden… när jag vaknar är det bara att sitta och glo i väggen och se 
när tapeterna trillar av… det finns inget annat att göra… 

 
Patienterna saknar makten över sitt eget liv och sin framtid. De känner sig vilsna 
i tillvaron och en ständig ovisshet om framtiden. Det ständiga sökandet och miss-
lyckanden i att finna en gångbar eller synlig väg ut, föranleder en införståddhet 
hos patienterna om sin egen maktlöshet: ”Jag ser det bara som att jag får härda 
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ut här så länge”. Det återstår då bara att vegetera i tillvaron: ”… då går man väl 
in i ett sådant här skede att man rycker på axlarna och jaa ’bestraffa mig då’ det 
får bli som det blir”. 

En patient beskriver hur han slutat kämpa och engagera sig i sin egen livssitu-
ation. Han har med andra ord givit upp och uppgivenheten visar sig mer eller 
mindre fullkomlig. 

 
Allting känns så meningslöst, för det finns inget konkret och gå efter… // 
Jag tycker att jag har kämpat, jag har kunnat i ett år, men nu vantrivs jag 
här på terapin… det är inte min grej alls liksom, som jag vill syssla med i 
framtiden… så jag har slutat där liksom… så jag tar inga initiativ själv 
längre heller… jag bara finns till som jag sa… så jag får väl skylla mig lite 
själv också… jag är så himla trött på det så jag kan inte kämpa längre... // 
Jag får skylla mig själv att jag inte kämpar mer och går ut mer och går på 
dom mer och, att jag ligger på att nu vill jag göra detta och… engagerar 
mig mer i allting, men jag är så himla trött på det liksom, jag kan inte 
längre... // Nu orkar jag inte med det mer, nu tänker jag ligga i min säng, 
jag är så trött på allt… 

 
Patienterna beskriver hur den nuvarande livssituationen känns hopplös, då de 
inte trivs och inte upplever vården som vårdande. En patient beskriver hur vår-
den bidrar till att existentiella frågor om livets mening föds: ”Vad lever jag för 
egentligen med sådana människor runt omkring mig?”. 

En patient försöker med hjälp av liknelser beskriva hur hon upplever det att 
vårdas och vistas inom den rättspsykiatriska vården. Hon beskriver även att de 
människor som inte har varit föremål för denna vård, inte heller kan förstå den. 
Denna patient ger uttryck för den utsatthet det innebär att vara patient och den 
uppgivenhet vården kan bidra till. 

 
(F: Hur påverkar det dig som människa att behöva vara här och ha lagen 
över dig?) Det är jättetråkigt, man kvävs alltså, man kvävs långsamt… (F: 
Kan du beskriva det mer?) Ja, det är som 1700-talets källarhål och det är 
råttor och allt möjligt, det är precis som källarhål, den har inte kommit nå-
gonstans, dom kan säga att det är vita väggar här och att det är murat och 
att det är jättesnyggt och att det är vita väggar och att det finns gardiner 
och allting men det är likadant som källarhålen på 1700-talet… lika grym 
vård och så… Det är ingen god mat eller någonting… och sen så säger 
folk så fort man klagar att liksom… då säger dom att det är ju lyxvård här 
och så… men jag tror inte dom själva skulle vilja vara här... //… dom kan 
inte föreställa sig i sin vildaste fantasi hur det är att vara här… 

 
Det råder en trötthet på tillvaron inom den rättspsykiatriska vården. Patienterna 
beskriver hur miljön och vardagens innehåll påverkar dem negativt. 

 
Det är miljömässigt, det är slussar och nycklarna, det är korridorerna, jag 
är så trött på det, det är så jävla hopplöst allting, tycker jag ibland, det är 
det jobbigaste, det kan vara mycket intensivt ibland… tidiga mornar och 
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sena kvällar… eller så kan det vara dagar som du bara sitter och glor rakt 
in i en vägg hela dagen och inte gör någonting överhuvudtaget… 

 
En patient berättar hur vårdarnas brist på respekt i kombination med den tråkiga 
miljön är nedbrytande i situationer då han tar emot besök av närstående i ett be-
söksrum.  

 
En sådan grej, jag börjar tröttna på, det är att det är ett litet jävla besöks-
rum, inga fönster och så tråkiga lampor och ett jäkla tradigt bord och soffa 
och sånt. Det känns inte roligt och så måste man hålla sig inom vissa tider 
och såhär… man har hela tiden tidspress på sig, tycker jag… tiden går all-
tid för fort också... // (F: Får ni vara ostörda hela tiden?) Nej… de brukar 
komma in lite då och då... // Det är mycket sånt som att ”Oj jag trodde inte 
det var någon här inne”. Så det är mycket personal som ränner här lik-
som… som bara kommer in här... //... nu är det mer sådana oanmälda lik-
som så där: ”Jag trodde besöksrummet var tomt” eller att dom undrar var-
för lampan är tänd eller såhär... // Det känns som att jag blir påmind om 
”rättspsyk” varje gång någon öppnar den dörren… Jag försöker ju bara 
glömma bort var jag är någonstans alltså… när jag sitter och får mitt be-
sök… så hela tiden blir det en påminnelse om vad jag är någonstans, så 
det går inte att koppla bort detta stället… Så reagerar jag… så blir jag 
stressad och så börjar jag att kolla på klockan och så näää, det känns inte 
roligt… 

 
En patient beskriver att hon undanhåller för sina föräldrar, hur hon upplever vår-
den, den vantrivsel hon känner och hur hon egentligen mår, för att inte bekymra 
dem. Detta innebär att patienten hamnar i ett lidande utöver det vanliga, där hon 
måste behålla allt för sig själv för att skydda sina föräldrar från den vardagsvärld 
hon lever i. Hon vill inte tynga dem med den uppgivenhet och hopplöshet hon 
känner. Patienten kan på så vis inte ens vara sig själv i mötet med sina närståen-
de, utan blir ännu mer ensam med sitt lidande. 

 
Mina föräldrar känner jag att jag har stöd i och av ett par kompisar, men 
dom är ju också maktlösa när de kommer, när det gäller att komma innan-
för väggarna här… så dom står ju också maktlösa. // Jag försöker att inte 
prata om det för mycket för att… jag mår inte bra när jag pratar om hur 
det egentligen är här, så jag försöker att förtränga det och bara vara... //… 
alltså jag vill inte göra mina föräldrar allt för ledsna så därför undviker jag 
att prata om hur mycket jag vantrivs… för det skulle bara göra dom ledsna 
så jag försöker att visa mig från min mest positiva sida… 

 
En besvikelse infinner sig i de situationer då patienterna har sett fram emot en 
aktivitet och då aktiviteten inte blir av. Ofta får patienterna stöta på vårdarna och 
fråga efter den aktuella aktiviteten. 

 
Det är att man har ont i magen, när man vill ha någonting så är man rädd 
att man inte ska få det. T.ex. jag har ju då promenad någon gång, så säger 
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jag till personalen att jag vill ha promenad, så säger dom ”Det är dåligt 
med personal”. Först måste man säga till den ena så den ena går till den 
andra och så vidare… och så… ja då skickar dom en hit och dit och sen 
när man väl har fått reda på att man får gå ut någon gång senare under da-
gen och så väntar man lite till och så kommer det upp att: ”Nej du får inte 
gå på promenad” och då blir man jättebesviken och gråter och så va… 

En tillvaro präglad av relationella spänningar 

Studien visar att det råder relationella spänningar i den rättspsykiatriska varda-
gen. Det innebär för patienterna en spänd tillvaro både i relationer patienter 
emellan och relationer med vårdare. Som tvångsvårdad inom den rättspsykiatris-
ka vården innebär det att vistas i en miljö med människor tätt inpå sig, både pati-
enter och vårdare. Således handlar det inte bara om att anpassa sig till vårdarna, 
utan även att passa in och accepteras i patientgruppen. 

Patienterna erfar någon slags samhörighet med varandra genom att de skiljer 
sig från ”de andra”, alltså vårdarna. Patienterna är i liknande utsatta situationer 
och det råder en känsla av att ”sitta i samma båt”. Genom att gå samman klarar 
patienterna att stå emot och hålla tillbaka det förödmjukande bemötandet som fö-
rekommer från enskilda vårdare. Ju mer förödmjukande och kränkande vårdarna 
är mot patienterna, ju mer sluter sig patienterna som grupp mot vårdarna. Patien-
terna kallar vårdarna för ”plitar” i sådana situationer. En patient beskriver hur 
vårdarna själva med sitt bemötande påverkar i vilken utsträckning de ses som 
”plitar” av patienterna. 

 
Killarna här har suttit på kåken vissa, och på anstalt. Där är det ganska 
mycket vi och dom… dom kallar dom som jobbar här för plitar alltså… // 
Jag har inte riktigt samma syn på saken som dom kanske… för dom [med-
patienterna] är det vi och dom, då blir det ju en vi-känsla… Jag kan ju se 
det att…… den känslan det blir mellan mig och dom som jobbar, det beror 
ju… det beror nog mest på attityden från dom som jobbar... // Jag tror ing-
en som hamnar här inne, som blir vänligt bemött är taskig tillbaka, men 
däremot tror jag att om personal är taskiga så blir det ännu starkare vi-
känsla [bland patienterna]… 

 
De vårdare som står för en jargong med nedvärderande attityder blir i vissa situa-
tioner inte tagna på allvar av patienterna, utan blir snarare förlöjligade. I dessa 
situationer går flera patienter samman mot den aktuella vårdaren. 

 
Man skrattar ju åt det här, patienterna emellan också… särskilt vissa [vår-
dare] som har en väldigt tråkig attityd och såhär… och då blir det ofta så-
här att… det är ju vissa [patienter] som också sådär provocerar den [vår-
daren] lite extra då… bara för att patienterna emellan sitter och snackar 
och såhär: ”Fasen vad konstigt han reagerade”. Då är det liksom att han 
som vräker ur sig alla dom här homo-grejerna eller sådär: ”Det är för jäv-
ligt!” [om homosexuella] då finns det en patient här då, han kör ju en mas-
sa homo-skämt med honom [vårdaren]. // Men vad jag tänker också det är 
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lite märkligt… att personal vräker ur sig sådana saker för att han vet ju 
trots allt inte ifall det sitter patienter runt om som kanske är homosexuel-
la… det blir ju ganska märkligt (skrattar) märkligt… 

 
Det råder tysta koder patienterna emellan, vilket kan handla om blickar och 
kroppsspråk, eller som i citatet nedan, där patienterna slutar prata med varandra i 
personalens närvaro. 

 
Rökrummet är diskussionsrummet kan man säga… och så fort någon per-
sonal kommer in så blir det knäpptyst… // Det är oftast personalens bete-
ende som vi diskuterar och just det här med alla regler som ändras hit och 
dit… 

 
Det finns patienter som inte blir accepterade i patientgruppen och som väljer att 
vara närmare vårdarna. De patienter som väljer att ansluta sig till vårdarna och 
vara lojala mot dessa ses som förrädare av medpatienter: ”… fan vad han hela 
tiden går med plitarna och fjäskar och snackar skit… //... om det hade varit i 
fängelse så hade han fått stryk som fan”. De utsätts även för förödmjukande be-
teende från de medpatienter som ser vårdarna som plitar. En patient som hamnat 
i denna utsatta position står inför en fortlöpande kamp, där det inte hjälper att 
han har tagit vårdarnas parti, de kan inte skydda honom från att utsättas av med-
patienter. 

 
Då kom dom [personalen] och frågade mig om jag hade hört det… hade 
jag hört det så hade jag ju sagt det… men nu hade jag inte hört det och då 
sa jag det: ”Jag har inte hört att han har sagt det” men så är liksom jag… 
ser jag någon som… t.ex. röker på toaletterna… och det får dom inte… 
och jag säger till [vårdarna]… //... då tycker dom [patienterna] att man ska 
hålla ihop... // Jag har blivit utsatt [av patienterna]… det kan man ju lugnt 
påstå… Jag har tagit upp det med personalen och dom försöker stävja 
det… men… det är ju inte alltid så lätt. // Det har ju fortgått, men jag me-
nar ju, detta borde ju… sen hjälpte det ju inte… dom [patienterna] fortsät-
ter ändå med mig…… det är liksom det, jag kan inte tiga… jag tror att… 
om jag tiger så kommer dom [patienterna] att köra över mig… så… jag 
försvarar mig på mitt vis… 

 
De patienter som ”skvallrar” för vårdarna utsätts på olika sätt. T.ex. kan patien-
ternas tillhörigheter bli vandaliserade: ”… dom har t.ex. satt in tändstickor i mitt 
lås”. En patient som inte själv är utsatt beskriver hur han ser att andra patienter 
utsätts. 

 
(F: Får personer som vissa patienter tycker pratar för mycket med perso-
nalen, höra det?) Ja dom får mycket kritik… (F: På vilket sätt kan dom få 
reda på det?)… ”Har du golat med personalen?” kan någon skrika tvärs 
över korridoren. //... sen kan dom bara vräka ur sig: ”Du är personalens 
kelgris”, det är mycket sånt, det är som i skolan, lärarens kelgris… // Det 
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är ju upp till den personen om han vill svälja det eller om han vill ge 
igen… 

 
Det finns patienter med en mer neutral hållning: ”… dom andra patienterna vet 
att jag inte snackar skit om någon annan patient... //... behåller liksom hemlighe-
ter”. Dessa patienter utsätts inte av medpatienterna för mobbning. 

Samtidigt som resultatet visar att patienterna känner en samhörighet med var-
andra så har de inte valt sitt umgänge, inte heller den miljö de är hänvisade att 
vistas tillsammans i. Detta bidrar till att klimatet mellan patienterna snabbt kan 
ändras, och att det kan uppstå konflikter dem emellan. 

 
Ibland är det liksom… väldigt tight och så… det blir nästan som att tråden 
skulle brista när som helst och det skulle bli storbråk eller värsta upplop-
pet här inne. Alla går runt och hatar alla, liksom det kan vara en sådan pe-
riod… eller så kan den vara en period som nu att ingen bryr sig… 

 
För patienterna är det känslomässigt tärande att inte kunna påverka den miljö och 
det umgänge som de är hänvisade till. Då de vistas i gemensamhetslokaler på 
vårdavdelningen kan de inte undgå att ta del av medpatienters berättelser, som 
kan uppfattas som både skrytsamma och motbjudande. Således retar de sig 
stundtals på varandra och varandras berättelser: ”… hur coolt det [bilstöld] är 
och sånt där… jag tycker inte alls att det är coolt liksom, jag bryr mig inte lik-
som... //… det är bara jobbigt att höra”. I samvaron med andra patienter väcks 
ibland svåra känslor inombords och de kan känna sig trängda och provocerade, 
varför även ett ogynnsamt beteende kan visa sig: ”Det är helt värdelöst och me-
ningslöst att sköta sig, det är bättre för fan att jag gör som jag vill, den gamla 
Kenta, som då om någon käftade med mig, så klappade jag till direkt”. Men de 
konsekvenser detta skulle få hindrar denna patient att följa sina impulser.  

Patienterna saknar trygghet i tillvaron som istället fylls med intriger och sabo-
tage, där patienterna inte stöttar varandra, utan snarare visar skadeglädje när 
medpatienter misslyckas. Det råder ingen äkta medkänsla för att det ska gå bra 
för andra patienter. 

 
Dom vill att några ska åka till intaget och de sätter tandpetare i nyckelhå-
len hos vissa och bara går och väntar på att andra ska… när någon kom-
mer till behandlingshem: ”Han är snart här igen, han klarar sig aldrig, bla, 
bla, bla, han är snart här igen” är det första man hör. ”Han klarar sig ald-
rig, bla, bla, han kommer hit snart” det är ingen som bara liksom ”ja vad 
roligt för dig…” // (F: Det är ingen som stöttar?) Nej, nej… det är falsk 
stöttning i sådana fall… 

 
Som tvångsvårdad inom rättspsykiatrisk vård upplever patienterna ett främ-
lingskap och en flerfaldig ensamhet genom att de är utlämnade till en vård som 
de inte tror på, och till människor de inte känner någon tillit till eller samhörighet 
med. Dessutom kan de känna ensamhet gentemot det som finns utanför, som de 
gärna vill ta del av, men som de varken vet om de klarar av eller får möjlighet 
till. Patienterna upplever i vårdsituationen att de bara har sig själva, genom att 
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det finns ett avstånd till de närstående och den miljö som de tidigare levt i. För 
vissa patienter kan de närstående och den tidigare levnadsmiljön varken tas för 
given eller ses som bra för framtiden: ”Hade jag varit ute så hade jag inte haft 
någon bra kontakt med mina föräldrar, jag hade skaffat mig dåliga vänner... //... 
jag vet ingenting om utelivet egentligen”. Samhörigheten med medpatienter upp-
levs inte som äkta, och det råder också en känsla av att själv inte passa in på 
vårdavdelningen, eller att andra patienter inte passar in, varför tillvaron känns 
främmande. 

 
Jag är också irriterad över att det är ett par här [patienter] som har fel dia-
gnos för det här stället… som är psykotiska… och dom kanske inte hör 
hemma här egentligen, men som ändå är här… och det är inte så kul och 
umgås med folk som är mycket sjukare än en själv… (F: Vad gör det med 
dig när du känner att du vistas med personer som är väldigt sjuka?) Ja det 
gör ju att jag känner ännu mer att jag inte hör hemma här… att jag inte 
passar in här och att jag inte har något här att göra… att bli placerad i 
samma fack som dom liksom… plus att jag inte får någon stimulans av att 
umgås med dom personerna… 

 
Dålig stämning och konflikter berör patienterna. Patienter som inte själva är in-
blandade i konflikter, men som påverkas av att andra patienter inte kommer 
överens beskriver det egna rummets betydelse i dessa situationer. 

 
En del av dom [patienterna] anklagar varandra för olika saker och så… så 
det blir inte så trevlig stämning då… så det påverkar lite så, men då går 
man in på sitt rum istället… 

 
Patienterna känner sig ensamma även i situationer då de har många människor 
omkring sig. De flesta kontakter med andra människor är på en ytlig nivå och 
någon djupare samhörighet eller relation förekommer inte: ”Jag har ju ingen alls 
och diskutera med… ingen som är lik mig på något sätt, så man blir väldigt en-
sam”. Patienterna förblir följaktligen ensamma med sina påträngande känslor: 
”Här inne blir allting dubbelt så påträngande på en alltså”, de känner sig in-
stängda, ”man kommer inte undan någonstans”, varför de blir hänvisande till sig 
själva och ensamheten. Möten med medpatienter och vårdare präglas således av 
ett mellanmänskligt varande utan någon djupare betydelse. Patienterna kan inte 
vara trygga i sig själva tillsammans med andra och de ser inte heller någon dju-
pare mening med samvaron. 

 
Väldigt mycket ensamhet på avdelningen… man… ja… det är väl dom 
som har suttit i fängelse innan, dom har ju mer gemensamt så, dom har en 
del för sig… spelar kort… men dom som inte har den bakgrunden… dom 
är väldigt ensamma… // Det är väl det i och med att man aldrig… man ser 
aldrig någon som betyder någonting för en… så därför blir det att man en-
gagerar sig inte känslomässigt i nån och då… man bli ju… isolerad… 
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En patient beskriver hur hon känner sig utanför mänsklig gemenskap både på 
och utanför den rättspsykiatriska vårdavdelningen. 

 
Jag var ju inte hänvisad till rökrummet eftersom jag inte röker… så det var 
en gemenskap då i rökrummet som jag gick miste om. Jag sitter mest för 
mig själv ensam och så, och det får man göra också när man är ute [på fri-
gång] och fikar, får man sitta rätt ensam… //… man känner sig ensam och 
så känner man sig utpekad, man smälter inte in… liksom… 

 
Samma patient beskriver hur hon hellre skulle välja ensamheten framför att vår-
das inom den rättspsykiatriska vården. Hon känner sig ensam och utanför även 
om hon, som på vårdavdelningen, har människor omkring sig. 

 
Dom [vårdarna] säger att jag inte skulle ha det bättre hemma men det är 
klart att jag skulle ha det bättre hemma, tycker jag… men det… det är 
klart dom säger att… här slipper man att vara ensam… men jag skulle nog 
hellre vilja vara ensam än och vara här… för det sällskapet… //... jag vill 
inte ha det sällskapet… 

 
Ett sätt att få lite positiv spänning i tillvaron är att delge varandra historier om ti-
digare brott som de har begått. En patient som enligt honom själv inte har ett lika 
kriminellt förflutet som en medpatient tar del av den andres kriminella historier 
och roas tillfälligt. 

 
Han pratar om sina kriminella handlingar… om vad han ska göra krimi-
nellt och vill ha med mig i det när jag kommer ut ungefär. Jag är ju mått-
ligt intresserad, men det är rätt roligt för han har rätt intressanta förslag… 
så jag sitter och lyssnar på det, men det börjar bli rätt tråkigt det också, det 
var roligt i början men han tjatar om samma saker hela tiden... 

 
Patienterna beskriver hur de för stunden kan umgås med medpatienter på ett vän-
skapligt sätt: ”Man kan sitta och skämta med varandra och såhär… men så fort 
jag går ut från den dörren så glömmer jag dom personerna”, det handlar inte om 
någon bestående vänskap för framtiden: ”Jag vill inte ha med personerna att 
göra egentligen”. Det kan ses som en tillfällig samhörighet med andra männi-
skor där patienterna blir ett surrogat för varandra, och för den äkta vänskap och 
samhörighet som saknas. Känslorna för medpatienterna växlar: ”Patienterna är 
ju hur taskiga och jävliga som helst ibland va, och ibland är dom jättesnälla”. 
Trots att patienterna upplever att medpatienterna kan vara snälla och trevliga så 
beskrivs det inte som riktig vänskap: ”… jag vet inte vad det är, det är väl en 
samhörighet”. En patient som har vårdats under många år beskriver att hon 
kommit nära två andra medpatienter som också vårdats under lång tid. De har 
under åren fått inblick i varandras problem. 
 

Man kommer ju väldigt nära varandra här inne, vissa… i alla fall, jag, 
Anna och Lena är ju väldigt nära varandra just nu… och dels så beror det 
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på att vi har varit här länge, vi har lärt känna varandra, vi vet om var-
andras problem, varför vi är här och sådär… 

Längtan 

Patienterna längtar bort från den rättspsykiatriska vården och de längtar efter ett 
människovärdigt liv med gemenskap och betydelsefulla relationer.  

För patienterna råder det en ständig upptagenhet av att försöka hitta strategier 
som fungerar, och som skulle kunna göra det möjligt för dem att komma ifrån 
den rättspsykiatriska vården. Drivkraften för att orka med detta är den starka 
längtan ut från vården, till ett människovärdigt liv. Det finns en saknad efter nå-
got, något annat än livet som tvångsvårdad, och en ständigt närvarande längtan 
ut i någon slags frihet eller friare vård. Livet ute är åtråvärt men samtidigt vet pa-
tienterna att det livet är svårt och många gånger hårt. En patient beskriver hur 
han oroar sig för framtiden och för framtida möten med brottsoffret. Han är över-
tygad om att någon form av hämnd kommer att drabba honom. 

 
Det enda problemet när jag kommer ut är kanske den killen som jag har 
skadat. // Antingen hämnas dom eller att dom gör något på något annat 
sätt för att ge tillbaka, så jag litar inte på honom även om det har gått flera 
år nu så är de det som är mina problem. // (F: Är du rädd?) Jag är inte 
rädd, men jag måste vara beredd och vara på min vakt när jag kommer ut 
också för att där, där jag bodde… det är en stor stad, men man träffas ofta 
på stan eller var som helst så… Jag vet inte vad som kommer att hända när 
vi träffas och så… dom kanske får höra att jag kommer ut och så, kanske 
springer han runt i stan beväpnad eller någonting sånt, då måste jag vara 
på min vakt också, på min vakt och beredd och så, men jag vill lösa det 
här på ett fint sätt utan att använda våld, för jag är trött på det… 

 
Patienterna oroar sig över hur de ska komma in i samhället och hur de ska klara 
av att vara en del av det ”fria” samhället. Det är inte självklart att det finns en gi-
ven plats för dem där. En patient beskriver hur hon tänker att hon måste anpassa 
sig till samhällets normer, för att om möjligt kunna leva i samhället som en fri 
människa i framtiden. 

 
Jag tänker ofta på min framtid… men det är liksom, vad var det jag läs-
te… jag läste någonting om… //…  ja i alla fall så skrev han att det är inte 
möjligt att resa sig upp från förnedringen, från gyttjan alltså… och det är 
väl inte möjligt och nå någon ställning i samhället härifrån alltså… // Jag 
påstår inte att jag skulle vilja ha någon ställning och så va, men jag vill ju 
komma ifrån den här skiten och komma in i samhället på något sätt… 
även om jag till viss del har förklarat krig mot samhället, men det kan man 
inte göra för alla tillhör samhället och är tvungen att sluta sig till samhäl-
let… 

 
Längtan ut i friheten är stark, samtidigt som vägen ut inte ses som problemfri. 
Det finns många prövningar på vägen, för att om möjligt kunna återanpassa sig 
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till samhället. Steget efter den rättspsykiatriska vården är ofta ett behandlings-
hem. En patient beskriver en rädsla för att inte kunna stå emot en eventuell till-
gång till droger om han kommer till en friare vårdform. 

 
Sen ska man på behandlingshem och allt det, det är ju lite liksom… då 
kommer man kanske i kontakt med droger igen… Jag har hört att det är 
mycket droger på vissa behandlingshem… och då är man ju tillbaka här 
igen… om man gör bort sig, och det är ju väldigt jobbigt ju… så det gäller 
väl att hitta ett bra behandlingshem… 

 
Patienterna längtar efter den frihet som kan bli verklighet i framtiden. Successivt 
under vårdtiden kan de söka olika former av friförmåner hos länsrätten. Patien-
terna är medvetna om att det då även krävs att ansvarig personal anser att patien-
ten är mogen för den aktuella friförmånen. En patient beskriver hur han tror det 
skulle kännas och vilka positiva konsekvenser det skulle ge honom om han fick 
möjlighet till friförmåner, såsom permissioner till staden.  

 
Och går den [ansökan] igenom så tror jag att jag sticker en gång i veckan 
helt själv till stan och är där ett par timmar… (F: Och vad skulle det ge dig 
tror du?) Det ger mig väldigt mycket frihet och det ger mig chans att 
springa runt på stan och känna mig som alla andra människor jag möter 
där… det får ju mig att känna mig mänsklig… det gör jag ju inte alltså, 
jag mår ju dåligt här inne nu… Det är så instängt alltihop, man känner sig 
som en jävla fånge. Får man då sticka ner på stan och handla… och… 
göra vad man nu sjuttsingen känner för därnere på stan och koppla väck 
rättspsyk... // Man laddar ju upp batteriet igen liksom i själen och allt det 
här med tålamod och energi och liksom allt, man blir mer harmonisk i 
kroppen igen och… än vad man var innan... // Att slippa rättspsyk… slip-
pa vårdarna, slippa patienterna… och bara smälta in, det finns ingen jäkel 
på stan som vet vem jag är och vad jag kommer ifrån, det finns ingen som 
bestämmer över mig eller säger någonting… det bästa är ju att få komma 
ut och få känna… att du ändå liksom är med i samhällets kugghjul fast du 
sitter inlåst… det är skönt också att vara helt anonym, det är perfekt… 

 
Det råder emellertid en ovisshet hos patienterna om hur de ska klara av livet ute i 
framtiden, men samtidigt också en stark önskan och längtan efter att få leva ett 
människovärdigt liv. Det rör sig om vardagliga göromål som patienterna kan 
längta efter: ”… liksom bara kunna gå ut i köket och ta en kniv och skära lite 
bröd och bre lite smör på den jävla mackan”. Det handlar om självklarheter, 
som inte är självklara när patienterna är tvångsvårdade. 

Längtan efter något annat och att få komma bort från den rättspsykiatriska 
vården är stark. Det handlar både om en längtan bort från något svårt, och en 
längtan efter likvärdighet och ett människovärdigt liv, något som saknas. En pa-
tient beskriver hur han skulle behöva en paus från den rättspsykiatriska vården, 
och då för en stund komma ifrån alla människor som han har runt omkring sig på 
vårdavdelningen. Han känner ett behov av att få vara riktigt ensam. 
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Egentligen är det såhär att man är så trött på människor… jag har blivit 
jättetrött på människor… oftast är det sådär man vill inte veta av männi-
skorna egentligen… det befinner sig alltid i det här mellanskiktet… det 
ger liksom ingenting och därför är det såhär att… ja… och ensamheten, 
det har varit så längesedan man var ensam… så egentligen vill man ju 
bara fly bort från hela skiten egentligen… men konsekvenserna skulle ju 
bli alldeles för stora… Skulle det inte funnits några konsekvenser då skul-
le jag ju stuckit härifrån lite då och då och bara krypigt in i skogen någon-
stans och gått där… bara gått i skogen helt ensam och sen kommit tillbaks 
och fortsatt vara här… 

 
Saknaden efter närstående och behovet av nära och givande relationer kan vara 
så starkt att det som för patienten i citatet nedan leder till tankar om att rymma, 
endast för att få träffa de närstående för en kort stund. 

 
Det är som man har blivit knivhuggen i hjärtat när han [sonen] säger till 
mig: ”Jag tänker på dig varje dag och jag blir ledsen ibland när du inte är 
hemma, jag saknar dig jättemycket och jag älskar dig jättemycket” säger 
han så go på telefon, fan va skönt att höra, men samtidigt, det gör så ont 
och så, så man tänker bara ”fan jag måste ut, faaan jag måste ut” ibland så 
kommer sådana dumma tankar att jag bara vill rymma och träffa mina 
barn bara några timmar och krama och pussa dom och så komma tillbaka 
hit sen, men nej jag gör inte det, jag får bita ihop… 

 
Patienterna längtar bort från institutionen till ett liv i frihet. Detta liv ses inte som 
enkelt, utan snarare som något de måste träna på och successivt bli mogna till att 
klara av. Patienterna förstår att träning är en förutsättning för att klara av livet ute 
i framtiden och de längtar efter att få känna om, och visa att de klarar av det. De 
behöver komma ut i sociala situationer och ”känna på hur det känns att umgås 
med människor”. Patienterna ser inte att de får någon riktig chans: ”Dom kunde 
ge mig en chans att blanda mig med samhället, bland folk” och att få visa om de 
klarar av livet utanför institutionen eller inte: ”Hur ska jag visa dom att jag kla-
rar mig ute om jag sitter här hela tiden”. Enligt patienterna i denna studie har de 
få tillfällen för träning ute i samhället. En patient beskriver en situation då han 
har vårdare med sig vid besök hos anhöriga. Situationen blir konstlad och patien-
ten har svårt att känna att han har möjlighet att ”pröva sina vingar”. 

 
Men då är man ändå med personal så då känner man inte riktigt det här… 
det är viktigt det där att man… får stå på egna ben… för det blir ju ändå… 
när personal är med då blir det ändå… liksom lite stödhjul ändå... //… 
men det är väl, man känner väl ändå att det inte är på riktigt eller sådär… 
det blir lite som en simulator… eller, det är något som inte är riktigt… för 
dom är ju med och… sådär. Det som är det viktigaste skulle vara och… ja 
pröva sina vingar helt enkelt… 

 
Längtan och saknaden efter verkliga, betydelsefulla och nära relationer är stark, 
och efter att få känna samhörighet och vänskap med andra människor. Relatio-
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nerna på institutionen är mer på det ytliga planet: ”Det är just att man saknar 
någon att bry sig om… någon som betyder någonting mer… som en vän”. Pati-
enterna vill helt enkelt ha någon annan människa att bry sig om. En patient be-
skriver att han vill ut och leva och ha roligt, men det han saknar mest är: ”… att 
träffa folk som jag har något gemensamt med… som har samma intressen som 
jag själv”. En annan patient beskriver hur han får överskott på ytlig gemenskap 
och hur han saknar känslomässig närhet till andra människor. Han beskriver även 
en saknad efter självvald ensamhet. 

 
Ja, det kanske låter lite underligt, men något som jag längtar till det är en-
samhet… man har ju människor runt omkring sig hela tiden… som t.ex. 
att gå ensam i en skog skulle ju va… det längtar jag efter, eller att gå en-
sam vid havet… det kommer jag ju att göra sen. // Just den här självvalda 
ensamheten är det jag längtar efter… sen längtar jag efter och har närmare 
mänskliga kontakter… det längtar jag också efter... // (F: Och det kan du 
sakna?) Man saknar väl egentligen både och… den ytliga gemenskapen 
den har jag ju fått i överskott här… men det man vill ha det är ju något 
riktigt ordenligt… antingen eller… antingen riktig ordenlig ensamhet eller 
riktig ordentlig närhet till människor… 

 
De närstående är en drivkraft för att klara av och stå ut med vården, de är något 
att kämpa för. En patient beskriver hur hennes syskon betyder allt för henne, och 
då de säger att de inte kan leva utan henne, väcker det en kampvilja: ”… det är 
så stort, det är svårt och beskriva det”. En annan patient beskriver hur han får 
extra kraft då hans barn talar om att de saknar honom. Saknaden efter barnen är 
smärtsam, men samtidigt hjälper saknaden honom att motivera sig till att stå ut 
med och klara av livet på institutionen. 

 
Samtidigt är det sorgligt att jag inte kan träffa dom och så… att jag bara 
pratar med dom genom telefon, men det hjälper mig mycket… det är på 
grund av dom som jag har skött mig i fängelset… och det är på grund av 
dom som jag sköter mig här inne också, mina barn... // Jag måste bara tän-
ka så att jag vill träffa mina barn, jag vill vara med dom så mycket jag kan 
och så… så varje gång när det händer, när det kommer problem och sånt 
här inne så tänker jag bara på mina barn så… så löser det problemet… om 
jag kanske tjafsar med personalen eller med patienter och så, när jag kän-
ner att det börjar gå för långt tänker jag ”fan jag måste sköta mig, annars 
kommer jag att sitta här längre tid och då kommer jag inte att träffa mina 
barn, nää nu får jag lugna ner mig...”// (F: Så det hjälper dig?)… Ja det 
hjälper mig, det är mycket hjälp för mig… speciellt när mina barn pratar 
med mig: ”Får jag träffa dig, när får jag träffa dig, när ska du komma 
hem”. Dom börjar fråga varför jag jobbar på helgerna, alla papporna job-
bar inte på helgerna… och så: ”Det gör pappa varje dag, pappa är långt 
borta, pappa kan inte komma hem, men någon gång lovar pappa komma 
hem till dig…” (F: Hur känns det när han frågar så efter dig?)… Det är 
som att man får en kniv i hjärtat liksom och sen när han säger till mig: 
”Pappa jag saknar dig jättemycket, jag tänker på dig jättemycket, jag sak-
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nar dig”, det är som man blir knivskuren i hjärtat… ja det är jobbigt, 
ibland vill man bara gråta… 

 
Det finns en dröm om att få ta ansvar och leva ett alldeles vanligt liv: ”… skaffa 
en lägenhet och ett jobb, leva som en vanlig människa, en vanlig medborgare, 
som alla andra” och att göra vanliga saker utan att behöva anpassa sig och be 
om lov. De flesta patienterna önskar inte att komma tillbaka till det liv de levde 
tiden innan de överlämnades till rättspsykiatrisk vård. De vill skapa sig ”ett nor-
malt liv precis som vem som helst”. Patienterna har en önskan om att få gå vidare 
i livet. 

 
Det jag tycker är bra med att jag är inlåst, det är ju att jag kommer ifrån 
mitt gamla liv… det var ju bedrövligt så det är jag jävligt tacksam för… 
nu vill jag bara härifrån så att jag kan skapa det här nya livet, att försöka 
att leva lite mer normalt… att ge den här andra chansen till mig själv att 
starta ett vanligt jävla liv… // Jag längtar efter det och jag gör allt för att 
uppnå det också. För ett par år sedan var jag inte mogen för det, men då 
ville jag ju inte göra det… så nu ska det bli skönt faktiskt, man är trött på 
allting som har med detta stället att göra. 

 
Längtan ut blir stark i samband med att patienterna påminns om det liv som 
andra människor lever i samhället, och som de själva inte kan ta del av. En pati-
ent beskriver hur smärtsamt det känns att tvingas inse att han missar livet ute.  

 
När man sitter på rummet så kan man lyssna på musik, slappna av och titta 
på TV, ibland tänka och så… (F: Kan du glömma bort till och med att du 
är här?) Ja det händer, speciellt när jag pratar med någon i telefon… det är 
jobbigt faktiskt ibland när man är ensam och sen ringer man till sina kom-
pisar kanske på en fredagskväll ”Vad gör ni?”… ”Vi är här och festar, 
massa tjejer, mycket öl och så”… man tänker fy fan… du är inte där, dom 
sitter där och festar och så, man längtar efter det… (F: Hur känner du dig 
då när du lägger på luren?) Nej, man blir deprimerad såklart, ledsen och 
så… sen vill man bara skrika: ”Fan jag vill ut” man vill bara ut, man pra-
tar med sig själv, skriker inom sig: ”Jag vill ut, fan jag vill ut, jag vill ha 
roligt, jag har suttit länge” och så… 

 
De stunder då patienterna har möjlighet att komma ifrån institutionen är viktiga. 
En patient berättar att det är viktigt för henne att få komma ifrån vårdavdelning-
en, så ofta som möjligt. Det ses som betydelsefullt och ger en tillfällig frihets-
känsla. 

 
Det är viktigt, det är roligt och så, det mest roligaste som finns, att få gå på 
promenader... //… man får röra på sig lite och så att man är ute i friheten 
… borta från avdelningen… det är viktigt. // Då känner jag mig fri… 
skönt… 
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En patient beskriver hur mycket det ger henne att få komma ut och känna på livet 
ute i samhället vid små korta tillfällen. Detta trots att det samtidigt är jobbigt, 
med många okända människor runt omkring. 

 
Varje gång jag åker till stan tycker jag att det är jättekul, fast det kan vara 
jobbigt också i och med att jag har hört röster innan och så… jag kan höra 
lite då och då fortfarande… så med mycket folk… mycket mummel i hu-
vudet och sånt va och så snackar dom och så tror man att dom snackar om 
en och sånt va… eller om någon skrattar och så… men jag blir jättelycklig 
när jag är ute… bara ute och fikar liksom och så kommer det en kille och 
tittar på en liksom (skratt) och jag blir glad liksom… fan ett vanligt liv el-
ler vad man ska kalla det… 

 
Resultatet visar att de möjligheter som patienterna får under vårdtiden med mer 
eller mindre vistelser ute i samhället erfars som betydelsefulla av patienterna, 
och de tycks ge dem välbefinnande, energi och något att kämpa vidare för. 

Studie 2 – Att vårda inom den 
rättspsykiatriska vården 
Det rättspsykiatriska vårdandet utgör en motsägelsefull fostran av patienter, där 
villkoren stipuleras av vårdarna och den kultur där vården bedrivs. Fostran hand-
lar om att möta patienter på ett sådant sätt att de successivt anpassar sig. Detta 
görs med hjälp av olika ”fostrande tekniker”. Det finns en strävan efter att få pa-
tienterna till att underkasta sig vården och på så vis bli hanterbara. För att få pati-
enterna att bete sig på ett önskvärt sätt används ”korrigering”, vilket innebär att 
”gott” beteende belönas medan ett ”icke gott” beteende nonchaleras, tillrättavisas 
eller ges negativa konsekvenser. Först då patienten accepterat och anpassat sig 
till vårdens villkor upplever vårdarna att möjligheter finns att förändra patientens 
beteende. Vårdandet präglas av ett mönster av straff och belöning trots att det 
samtidigt finns en välvilja och försök görs att möta ”människan bakom brottet”. 

Vårdarna vill vara förebilder genom att visa vad som är rätt och fel genom tal, 
handlande och känsloyttringar. Det finns vårdare som försöker bryta ner de bar-
riärer och murar som de upplever hindrar dem att skapa en relation med patien-
terna. Syftet för vårdarna är att finna en gemensam arena för samvaro, vilket 
emellertid främst handlar om att göra saker tillsammans. Vårdandet i vårdvarda-
gen tycks inte utgå från någon medveten vårdande hållning, utan denna samvaro 
i vardagen utgår från vårdarens egen vardagssyn. Även i de stunder tillsammans 
med patienten utanför avdelningen, då vårdaren många gånger kan känna sig fri-
are och öppnare i relationen till patienten, blir vårdandet ofta både oplanerat och 
oreflekterat. På så vis tycks det allmänna vårdandet ske automatiskt och spon-
tant, utan någon närmare eftertanke. Däremot visar sig vårdandet som strukture-
rat och avgränsat vid mer specifika behandlingsaktiviteter som styrs och genom-
förs med hjälp av metoder, manualer och modeller, där även strukturerade samtal 
och träning av vardagssysslor och andra färdigheter ingår.  
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I vårdvardagen hamnar vårdarna i situationer då de träder ur det som även de 
själva ser som professionellt. Vårdarna ser detta i sitt eget agerande och/eller i 
beskådandet av andra vårdares agerande. De uttrycker att de vill ta avstånd från 
oförrätter gentemot patienterna, men har svårt för att agera och stå upp för detta, 
då det råder en lojalitet vårdare emellan. Man undviker att ”hänga ut” kollegor, 
och visar även en förståelse för vårdare som har en ”dålig dag” eller som agerar 
aningslöst. Det blir som en mörk hemlighet som kan vålla problem av moralisk 
karaktär i de situationer som kollegor agerar på ett ovärdigt sätt mot patienterna. 
Vårdarna delar denna mörka hemlighet, känner en sammanhållning och ställer 
upp för varandra, och kollegor ses som en värdefull hjälp i vårdandet och ett stöd 
för att ”orka”. Vårdarna känner även av spänningar patienter emellan och upple-
ver att instängdheten i miljön, dess kultur och struktur påverkar alla. 

Vårdandet kännetecknas både av makt och maktlöshet. Vårdarna äger makt 
genom att vara vårdare och den möjlighet som det ger att påverka villkoren för 
patienternas vård. Vårdarna har också tiden på sin sida och kan på så vis ”vänta 
ut” patienterna. En viss maktlöshet råder också då vården bedrivs under rättsvä-
sendet, vilket emellertid vårdarna samtidigt kan utnyttja och luta sig mot för att 
få patienterna att anpassa och foga sig. Samtidigt är vårdarna maktlösa gentemot 
de patienter som inte låter sig underkastas den fostring som sker genom ”korri-
gering” av beteenden. Denna maktlöshet kan till och med väcka vrede hos vår-
darna, och i de fall vården inte leder till att patienterna klarar av att förändra sig 
eller inte klarar av de prövningar som ett liv utanför den rättspsykiatriska vården 
innebär, kan maktlösheten rentav ge känslor av hopplöshet och en likgiltighet 
hos vårdaren.  

Fenomenet ”att vårda inom den rättspsykiatriska vården”, kan ytterligare be-
skrivas med hjälp av konstituenterna: ett oreflekterat och motsägelsefullt 
vårdande, strävan i riktning mot anpassning och kontakt, en fostran till föränd-
ring, en vilja att göra gott, kollegor på gott och ont, maktens maktlöshet och 
vårdmiljöns och strukturernas påverkan på vården. 

Ett oreflekterat och motsägelsefullt vårdande 

Denna forskning visar att vårdandet inom den rättspsykiatriska vården allmänt 
sett är både motsägelsefullt och oreflekterat. Vårdarna beskriver å ena sidan att 
de är specialister: ”… för rättspsykiatri är ju ändå ett specialistområde… så det 
krävs mycket av en”, och att det å andra sidan handlar om ”hur man är som per-
son”, och menar att vårdandet ”är ju inget man läser sig till egentligen” utan är i 
botten ”mycket sunt bondförnuft”. Vårdarna beskriver att de i vårdandet utgår 
ifrån sig själva, t.ex. hur de själva skulle ha reagerat i en liknande situation.  
 

… det är ju att man använder sig själv så mycket i det här jobbet, så otro-
ligt mycket va… //… man tänker, och i och med att man använder sig 
själv och man hittar på liksom, ja olika vägar och ”kan det här bli bra”, 
och man hittar lösningar och försöker att… ”hur hade jag själv reagerat i 
sådana här situationer om det hade varit mig eller någon annan”… så kan 
jag tänka va… 

 



98 

Detta vårdande tycks mer eller mindre utgå från vårdarnas naturliga hållning. Det 
betyder inte att vårdarna inte reflekterar alls, men de reflekterar mer utifrån sig 
själva som människor än utifrån en medveten vårdande hållning i de vardagliga 
mötena med patienterna. Vårdarna känner inte att vårdandet är något som kräver 
särskild planering: ”Jag vet inte om jag lägger upp det på något speciellt sätt 
utan det sker liksom”. Denna vårdare uttrycker att: ”… jag är ju samma här som 
jag är hemma… jag lägger inte på någon mask eller gör något speciellt när jag 
kommer hit”. Vårdandet tycks ske utan närmare eftertanke: ”… jag tänker inte 
mycket på det i alla fall utan… det sker på något vis automatiskt liksom”. 

För vårdare som har arbetat länge inom den rättspsykiatriska vården kan vår-
dandet upplevas som en vana: ”Jag har varit här så länge så man vet hur man 
ska bete sig... //... det är en vanesak”. Vårdarna beskriver dock avgränsade situa-
tioner, behandlingsinsatser och möten som utgår från en förutbestämd medveten 
struktur för vårdandet. Det är då modellen eller strukturen som styr vårdandet 
och som vårdandet utgår ifrån. Vårdarna erfar att ”metoder” bidrar till att vår-
dandet blir något konkret. 
 

(F: Ser du dom här olika programmen eller vad man ska säga behandling-
arna som stor hjälp till det vanliga vårdandet om man säger så?) Absolut, 
det här är ju någonting… //… det blir någonting konkret inte bara ord i ett 
samtal… jag kan sitta och prata med dig… ”Så här gör du när du ber om 
ursäkt och sen går du fram och sen gör du så”, det får man träna och man 
får testa... //… det blir något konkret att jobba med… 

 
Den vårdande rollen förefaller vara tvetydig och vårdaren pendlar mellan att be-
finna sig i mer strikta behandlarsituationer där en ”terapeutroll” intas, och i mer 
vardagliga situationer där ”vänskapsrollen” intas. En vårdare resonerar kring vad 
ett professionellt förhållningssätt innebär. 

 
… vad är ett professionellt förhållningssätt… och min personliga åsikt är 
ju att jag inte vill ta på mig någon kostym. Jag vill inte bara vara vårdper-
sonal utan jag vill också vara vårdpersonal i min person då… och… visst, 
ska jag sätta mig i ett konstruktivt kontaktmannasamtal, visst, ska jag job-
ba med missbruk, så känner jag mer att jag är skötare/terapeuten eller vad 
man ska kalla det, då jobbar vi… men går jag ut på stan eller går och fikar 
eller går på ett biobesök då är det ju helt annat, då är det ju mer i den här 
kompisrelationen. 

 
Det motsägelsefulla vårdandet visar sig genom att ett korrekt bemötande inte all-
tid betyder att det är vårdande, utan snarare tycks betyda att patienterna inte ut-
sätts för kränkning eller andra uttryck för ”dåligt” bemötande.  
 

… det är ju nackdelar och svårigheter i detta jobbet… jag kommer att 
möta människor eller diagnoser som jag tycker är svåra att jobba med… 
dom kanske… ja provocerar mig på något vis, men det minsta eller mini-
mala jag kan ge dom det är ju ett korrekt bemötande sen finns det ju såda-
na som man fastnar för lite extra, något fall som är speciellt engagerande, 
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det stämmer bättre eller så va, men jag får ju tilldelat mig i vårdlaget dom 
patienter… det kan inte jag påverka så mycket då… //… men det minsta 
dom ska få ifrån min sida, det är ju alltså att jag ska aldrig döma dom eller 
vara elak eller bete mig illa mot en patient… sen att dom inte får det här 
lilla extra eller så va… 

 
Detta visar att vårdarna gör en skillnad. Vissa patienter får ”ett korrekt” bemö-
tande medan andra kan få lite extra. Det förefaller alltså vara så att vårdarens 
eget intresse blir avgörande för hur mycket vårdaren engagerar sig i den enskilda 
patienten. Vårdarna beskriver att alla patienter ska bemötas lika samtidigt som de 
kan förmedla att det är omöjligt att behandla alla patienter lika.  
 

… man får inte… favorisera någon utan man ska ju hålla en viss distans 
till alla samtidigt som man har en närhet till dom… och sen alltså… men 
det har väl lite med det professionella förhållningssätet… man är lika mot 
alla, sen har jag bättre kontakt med vissa utav ”gubbarna”… men det är ju 
som det har blivit naturligt… 

 
En vårdare beskriver att de inte alltid är medvetna om vad de sätter igång hos pa-
tienterna genom sitt bemötande, och att patienterna då kan blir lämnade ensam-
ma med sitt lidande. 

 
… och man kan ju inte bara sätta igång en massa och sen bara gå därifrån 
och skita i det va, utan då blir det ju mer och mer motgång, det är ju något 
man väcker i dom va… och det är vi inte alltid medvetna om… så vi inte 
är… tyvärr och då kan det göra mer skada än nytta. 

 
För vårdarna finns det risk att komma patienterna för nära: ”… det är lätt att 
man själv lämnar ut sig för mycket”. Kontakten mellan vårdare och patient kan 
stundom bli av en mer personlig och till och med privat karaktär, istället för att 
vara vårdande: ”… vi då som har lite lättare för att prata med patienterna, oftast 
blir det att vi glömmer bort vilka vi är liksom och vilka vi har att göra med”. 

I vardagen kan det innebära att vårdaren öppnar sig mer än vad hon/han själv 
egentligen tycker är lämpligt: ”… man kanske berättar saker som man aldrig 
hade tänkt berätta för en patient som sitter här”.  

Att vårdandet i vårdvardagen inte tycks utgår från en reflekterad vårdande 
hållning visar sig genom vårdarnas beskrivningar av att utgå ifrån sig själv som 
människa i vårdandet.  

 
… jag är ju väldigt mycket mig själv här så att jag är... jag visar ju för pa-
tienterna, blir jag arg så visar jag det för dom, blir jag besviken på dom så 
visar jag det, därför att det tjänar dom mest på, så dom vet hur dom ska 
reagera om någon blir arg på dom och om dom gör någonting som är fel. 
Det är ju en normal reaktion om jag blir behandlad illa utav dom så blir 
jag förbannad på dom… för så fungerar det ute i samhället, i det verkliga 
livet. // Så det tror jag att jag visar väldigt mycket vad jag själv känner när 
jag sitter i samtal med dom. 
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Denna vårdare beskriver vad det vardagliga vårdandet innebär utifrån sig själv 
som människa och sin egen vardag. 

 
Det är ju väldigt mycket vardag och jag menar vad gör man i en vardag, 
det är ju det att man skojar med varandra och man skämtar med varandra, 
man tittar på film, man hittar på saker, alltså just det här vardagliga att 
dom får in det i sina liv också som jag har gentemot mina vänner och fa-
milj… man går kanske och smågnabbas med varandra… Just det här att 
dom får en inblick i det här med att det faktiskt fungerar så i en fungeran-
de umgängeskrets och det är väl den största biten som man jobbar med här 
inne... //… det är ju det man gör den mesta tiden av dagarna att man över-
huvudtaget umgås med varandra och man pratar om ”dittan och dattan” 
och om absolut ingenting… //… för jag menar de flesta samtalen vi har är 
kanske över kortleken eller vid TVn eller i rökrummet eller var det nu är 
någonstans. 

 
Vårdarna uttrycker även att deras roll till stor del handlar om att försöka skapa en 
”meningsfull vardag” för patienterna. Det innebär emellertid inte att stå för dju-
pare samtal, utan det är andra yrkesgrupper som står för dessa samtal med patien-
terna. 

 
… en meningsfull vardag, hur konstigt det än låter på ett sådant här ställe 
så försöker man göra det… Vi är ju länken till läkare, psykologer och ku-
ratorer där det finns den typen av hjälp där dom kan prata om sina innersta 
problem som dom kanske inte lämnar ut till oss alltid, och får hjälp med 
det, men just att… ja en meningsfull vardag… med goda kontakter… 

 
På så vis handlar vårdarnas arbete till stor del om att vara tillsammans med pati-
enterna och möta dem i vårdvardagen: ”… alltså någonstans handlar det om att 
bara vara med varandra” och vårdarna ser det som att: ”… det är ett samspel 
mellan patienten och personalen från morgonen till kvällen, och allting som 
händer och sker därutöver”. I vårdvardagen kan vårdarna uppleva att: ”… där 
inne är ju alla likadana och sen är det ju bara att man blir påmind om att de har 
gjort vissa brott”. Vårdarna kan även uppleva att de inte har gjort något under 
arbetsdagen.  

 
… det frågar man ju sig själv många gånger… ”Vad fan har jag gjort idag 
egentligen?” Men bara genom att finnas här och som jag säger, man um-
gås och pratar med patienterna så gör man ju något… 

 
De flesta av samtalen tycks ske i samband med vardaglig samvaro. Själva sam-
varon hjälper vårdarna att skapa relationer till patienterna. Vårdarna beskriver att 
det inte är så viktigt vad de gör tillsammans med patienterna, utan att det viktiga 
är att de gör något tillsammans. De spontana mötena med patienterna erfars av 
vårdarna som mer öppna än de planerade: ”Den här oplanerade kontakten man 
får tror jag att man kan få ut mycket mer utav… det är mer spontant helt enkelt” 
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och vårdarna känner att det då ”blir en närmare kontakt, det blir lättare att pra-
ta”.  

I vårdvardagen i de vardagliga mötena med patienterna beskriver vårdarna att 
de kan hamna i situationer då de ”går över gränsen” och där de själva ser att be-
mötandet av patienterna inte är optimalt.  

 
Om man går över gränsen så tror jag kanske att det blir i bemötandet, att 
det är väldigt stormigt på avdelningen, man har fullt upp liksom med 
många stökiga patienter och det kan komma någon och fråga ”Kan du 
öppna köket?” och man svarar ”Du ser väl för fan att jag är upptagen”… 
jag menar sådana grejer, det är där jag kan tänka mig att man kan gå över 
gränsen… 

 
I situationer då patienter beter sig på ett icke önskvärt sätt visar sig den oreflekte-
rade hållningen genom att vårdaren reagerar spontant över patientens beteende, 
utifrån egna oreflekterade känslor och inte utifrån en medveten vårdande håll-
ning. Denna till synes ”spontanvård” ger ett icke konsekvent bemötande som i 
situationen nedan tycks avgöras av vårdarens tålamod för stunden. 

 
Det är nog väldigt olika för ibland… kanske man går ner lugnt och försik-
tigt och förklarar liksom… att så gör man inte… Ibland kanske man går 
ner med en gång och stampar med foten i golvet: ”Sluta upp med det här 
beteendet alltså… tala om vad det är istället för att bara skrika” eller vad 
det nu är: ”Vi sätter oss och pratar om det istället”… och… det är jätteoli-
ka… alltså det är jättesvårt att förklara när man gör vad, för ibland så kan-
ske man tänder till som sagt var, tyvärr… och reagerar och blir arg med en 
gång. 

 
I den oreflekterade samvaron med patienterna råder det en risk för att vårdarna 
hamnar i situationer där de går över en gräns för vad som är ett moraliskt värdigt 
bemötande av patienterna. Det kan visa sig genom att en vårdare hamnar i sam-
ma destruktiva beteende som en patient och svarar upp med ”samma mynt”. 
Samtidigt beskriver vårdarna att: ”Det är ju inte så professionellt att gå in och 
säga samma elände som patienten säger då”. Men vårdarna beskriver också att 
de lätt faller in i patienternas beteende: ”… det kan det bli, lite högljudda diskus-
sioner ibland… tyvärr, men… höjer dom rösten så är det ju lätt att en annan 
också höjer rösten”. Vårdarna beskriver vidare att de stundom hamnar i våld-
samma möten med patienterna. I dessa möten erfar vårdarna att deras känslor 
kan ta över och att det kan vara svårt för dem att agera professionellt.  

 
Många gånger om det är någon som försöker att klippa till en med knyt-
näven i ansiktet så är det jättesvårt för en del att vara professionella, dels 
blir man rädd och vill försvara sig och blir mer primitiv i sitt agerande och 
går mycket på impulsstyrning och det måste vi respektera också. 

 
Samtidigt menar denna vårdare att man som vårdare måste kunna hantera sitt 
agerande och försöka utgå från en värdegrund som inte tillåter att man bemöter 
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patienten hur som helst, d.v.s. vårdaren efterfrågar själv en medveten vårdande 
hållning. 
 

Man måste bemöta patienter på rätt sätt även om man kan bli arg och för-
baskad så måste man kunna välja sina ord också. Det är viktigt… det har 
med värdegrund att göra vad du förmedlar, det blir väldigt viktigt på något 
vis… att stå för… en bra värdegrund som förebild så att säga, det är det, 
det handlar det mycket om också, och då kan man inte… säga ”din jävel” 
till någon även om man blir förbannad va, det håller inte… // Det språk-
bruket hör inte hemma med dom här utsatta patienterna… för många 
gånger har dom haft nog av det här i sina liv, så där måste vi vara profes-
sionella… Däremot kan man säga, alltså bli förbaskad och höja rösten, 
men man måste tänka lite på vad man säger också, men jag menar man 
kan ju säga det på så olika sätt. 

 
Å andra sidan menar vårdaren att det är naturligt att vårdare ibland tilltalar pati-
enter olämpligt i vissa situationer, alltså att det är oundvikligt att vårdare agera 
aningslöst: ”En del [vårdare] kan bli rädda och att… det kommer ord ur deras 
munnar som inte hör hemma här då”. En annan vårdare som också beskriver fö-
rekomsten av oreflekterat och olämpligt bemötande av patienterna beskriver hur 
hon försöker att avvärja sådana uppkomna situationer genom att: ”… bita sig i 
tungan… men visst det är lätt till… men man får räkna till tio”.  

Trots ambitioner att möta patienterna på ett värdigt sätt kan vårdarna enligt ut-
sagorna, hamna i pressande vårdsituationer där de ger ett dåligt bemötande till 
patienterna. Vårdarna beskriver svårigheten i att vara vårdande i de situationer 
som erfars som hotfulla, och de kan i dessa situationer reagera känslomässigt 
med egen ilska och rädsla. En vårdare beskriver hur patienterna kan utnyttja den 
personliga informationen de har om den enskilda vårdaren. I situationer där de 
känner sig personligt hotade och upplever att deras integritet kränks, kan de 
komma att agerar på ett oreflekterat, primitivt och motsägelsefullt sätt. 

 
…”Jag vet var dina barn går på dagis”… då trampar dom på rätt ömma 
tår, då blir man rätt förbannad… för där är ju gränsen nådd för länge se-
dan… just i dom situationerna så kanske man känner, nej men… då blir 
man förbannad och då kanske man inte uppträder professionellt eller om 
man nu gör det… dom kanske behöver denna uppläxning… 

 
Vårdaren i situationen ovan är tveksam huruvida det egna aktuella agerandet är 
rätt eller fel och det väcker på så vis en ovisshet över det egna handlandet.  

Även vårdarnas dagsform och humör beskrivs som betydelsefullt för hur vår-
darna klarar av att vara professionella i möten med provocerande patienter. Vår-
darna beskriver att de inte alltid klarar av att tygla sitt humör, men menar också 
att det både kan vara förståeligt och nyttigt för patienterna att utsättas för detta.  

 
… men sen är det väl så att ibland är en annans stubin lite kortare än vissa 
dagar också… att man kanske reagerar lite fortare ibland än vad man gör 
andra gånger… //... men sen tror jag att det är jättebra att visa patienterna 
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ibland… att alla har vi dåliga dagar så vi har, men jag har ju inte lika dåli-
ga dagar som dom har. 

 
… är man på dåligt humör, saker och ting händer, patienten beter sig då-
ligt mot en så har man ju sämre… men det är ju också mänskligt… För 
här är det… det är ju inga vidare brott dom har gjort. Pedofilbrott i syn-
nerhet har ju ingen klang ute i samhället. Man är ju inte jättestolt alltid att 
man vårdar pedofiler va… som dom flesta människor inte vill ta i… 

Strävan i riktning mot anpassning och kontakt 

Resultatet visar att vårdarna strävar i en riktning mot att patienterna ska anpassa 
sig till vården och sedermera till samhället. För att om möjligt lyckas med detta 
beskriver vårdarna att de måste försöka nå och möta patienten där denne är: ”Vi 
måste ju liksom hamna i fas innan vi kan börja jobba och lägga ribban och ställa 
krav”, vilket också innebär en viss anpassning från vårdarens sida. Vårdarna 
upplever att: ”… det tar lite tid att bryta igenom... //… det tar längre tid att bryta 
igenom försvar många gånger”. Vårdarna måste försöka bryta ner patienternas 
barriärer och murar innan de kan börja vårda. 

 
… jag menar, ja garden är ju lite som den här muren och när dom kan bör-
ja sänka garden eller riva lite på muren, det är ju lite då man kommer åt 
dom här bitarna va… 

 
För att lyckas bryta barriären mellan patienten och vårdaren så erfar vårdarna att 
de måste nå patienten på något sätt. De måste ha något att erbjuda patienten, nå-
got som kan väcka patientens intresse. Vårdaren måste med den avsikten inta en 
aktiv hållning för att lyckas nå patienten.  

 
… dom tycker ju det är roligt, många i alla fall, många tycker ju det om 
man hittar någonting att: ”Är du också intresserad av detta?” För oftast är 
ju vi i personalstyrkan då oftast sedda som… inte dom onda men många 
kanske inte vill ha så mycket med oss att göra, men har man funnit någon 
form av kontakt så blir det lättare att bryta den här barriären mellan sköta-
re och patient. Många har den här stämpeln ”fängelse-plit” på oss fortfa-
rande… man ska inte ha så mycket kontakt med oss. Har man den attity-
den så är det jättesvårt och bedriva vård. På fängelse kanske det inte är 
lika viktigt men hos oss måste vi kunna ha en god kommunikation. 

 
Som vårdare innebär det att försöka finna sätt att möta patienterna på och ”man 
försöker att hitta olika lösningar” i en strävan mot att patienterna ska anpassa sig 
till vården. Det handlar om att pröva sig fram, att möta den enskilda patienten 
och att försöka förstå patientens sätt att vara och agera. Det innebär också att 
som vårdare ha tålamod, vara ihärdig och inte ge sig.  

 
Det är bara att bita ihop och… // så får jag fortsätta, jag prövar andra in-
fallsvinklar, man får pröva sig fram helt enkelt, det som inte fungerar det 
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fungerar inte, men det som fungerar det fungerar och det beror ju på min 
fantasi va, och om jag inte ger upp. 

 
Vårdarna beskriver hur de ser att patienterna kämpar emot vårdarnas och vårdens 
regler och struktur: ”Det finns mycket sådana motstånd hos dem som gör att det 
tar längre tid”. Efter ett tag ger patienterna upp kampen och anpassar och un-
derkastar sig de krav och regler som gäller i den rådande vården och dess kultur.  

 
Det är ju ofta en väldig kamp en period… av väldig kamp… man [vårda-
ren] bestämmer struktur och regler och sådana som man [patienten] måste 
rätta sig efter då va… och då hela tiden försöker man [patienten] ju hitta 
lite sidospår och komma ifrån dom här bitarna och tänja på gränser och… 
så det kan ta lång tid. // För det kan ju vara några månaders tid som den 
här kampen håller på så att säga innan det har satt sig… Jag vill inte säga 
att patienten ger upp och resignerar men man [patienten] accepterar ändå 
och tycker att det är rätt okej med dom här gränserna. 

 
Vidare beskriver vårdarna en tillfredställelse och en känsla av att ha lyckats då 
patienterna förändrar sitt beteende och anpassar sig till vårdarna och vårdens 
struktur.  

 
… och sedan tjusningen är också när man har stångats med en patient hur 
länge som helst och det har varit tvärjobbigt med självdestruktivitet och 
utåtagerande och sen bara så vänder det och sedan börjar det fungera all-
ting, permissioner hem och dom blir ödmjuka... //… då känner man ock-
så… att man har jobbat med något gott… 

 
Vårdarna beskriver att de ibland rent strategiskt låter det ta tid att lära känna och 
skapa en relation med den enskilda patienten. De låter patienten ”landa” genom 
att patienten får vara ifred och vårdarna söker då inte aktivt kontakt med denne. 
Patienten får på så vis tid och möjlighet att anpassa sig. Det kan handla om en si-
tuation då en patient är avig mot vårdarna, som då helt enkelt väntar ut patienten. 

 
Vet jag inte vad jag ska göra, då väntar jag om jag kan se det klart, att nu 
har jag inget grepp här, och då har man ju faktiskt här tiden på sin sida, 
det är ju faktiskt ett redskap och då väntar man… och då kanske man inte 
behöver vårda eller satsa sådär jättemycket, det gör ingenting om det drö-
jer en, två eller tre veckor. Patienterna kan ju ”landa” som man säger här 
då, dom sover och äter och dom är här… det är på deras, dom får ta kon-
takt och om man märker att dom är avigt inställda så kanske man väntar ut 
dom lite till då… 

 
Det finns också vårdare som beskriver aktiva ansträngningar för att skapa en re-
lation till patienten för att kunna komma vidare i vårdandet: ”Har man inte en 
relation med dom så kommer man ingenstans”. Relationen till patienten ses som 
en förutsättning för att kunna vårda. 
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… det är ju att kunna skapa en relation på något vis, det är ju en förutsätt-
ning för att du ska kunna ge både ris och ros så att säga. Har du ingen rela-
tion så klarar patienterna inte av riset så att säga… det går inte då… 

 
För vårdaren innebär relationsskapandet att försöka bjuda på sig själv: ”… lik-
som ger man inte av sig själv då blir det ingen relation till patienten heller”. Det 
är genom relationen och ett bra bemötande som vårdarna erfar att de når patien-
terna: ”… att man försöker hitta någon sorts hållning där man kan möta var-
andra”. Vårdarna beskriver relationens betydelse för att kunna ge patienterna 
god vård: ”Målsättningen är ju hela tiden att skapa en relation, det är det vikti-
gaste alltså”. Oftast är det i vardagen som vårdarna erfar att de kan närma sig, 
möta och skapa relationer med patienterna: ”… man börjar prata om andra sa-
ker, man börjar få lite kontakt, man kan prata och skämta med varandra”. De 
försöker söka efter gemensamma beröringspunkter för att finna något att möta 
patienten i och för att kunna påverka till förändring.  

 
Det kan bara vara att man sitter ner och tar en kopp kaffe, man ser att pati-
enten sitter och läser en tidning, jag då vet man att han kanske skulle vilja 
snacka med en, och då tar man en kopp och går och sätter sig där och bör-
jar, och sen kanske man smyger in dom här frågorna man har att ställa. // 
Oftast måste man ju hitta någonting som man har gemensamt, det är nog 
det första för att överhuvudtaget försöka att ha ett samtal, och att dom ska 
kunna vinna förtroende för en, så kanske man ska börja på den nivån lik-
som jaa, just när dom kommer hit att man frågar: ”Vad är du intresserad 
av?” Hitta någon gemensam nämnare för att sedan gå vidare… 

 
Vårdarna upplever att de måste skapa ett förtroende hos patienterna om de ska 
lyckas nå dem och för att komma dem djupare inpå livet.  

 
… men framförallt det att dom måste känna liksom förtroende för en, det 
är det allra viktigaste för att dom ska våga öppna sig och prata om det… 
problem och svårigheter. Det kan vara saker som dom har försökt att dölja 
hela sitt liv liksom, det är inget som man kommer fram till så direkt alltså 
utan det tar väldigt lång tid… 

 
Vårdarnas beskrivningar visar att de är måna om att det ska gå bra för patienterna 
och de vill inte skicka ut dem till något som de inte tror att patienterna kommer 
att klara av: ”Vi vill inte bara öppna dörren och önska dom lycka till och tack 
och hej... // Vi vill gärna veta var dom kommer när dom skrivs ut härifrån”. Vår-
darna vill istället förbereda patienterna så mycket som möjligt för att de ska ha 
en chans att klara av livet utanför sjukhuset, vilket innebär att: ”… man kan slus-
sa ut lite sakta så att dom hinner etablera en kontakt innan dom skrivs ut”. 

Vårdarna möter även patienter som inte alls vill vårdas eller vara på vård-
avdelningen. För vårdaren gäller det ändå att försöka skapa en relation till den 
enskilda patienten genom att finnas till hands och förmedla en vilja att hjälpa.  
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… då får man sätta sig ner och prata med patienten, är det så att dom inte 
vill… så får man ju liksom… sätta sig in i och försöka att förstå: ”Javisst 
du är omhändertagen och du är frihetsberövad”, men ändå att försöka att 
få dom att använda tiden här så gott dom kan och se möjligheterna som vi 
kan erbjuda… Är det då att dom vill forcera för fort fram så att det inte 
sätter sig, så får man kanske bromsa upp dom lite granna och prata om 
det: ”Det är inte för våran skull vi ska göra det här, utan för din egen 
skull”. 

 
Vårdarna försöker att ta tillvara de små framstegen som patienterna gör. I det in-
går att patienterna kan misslyckas några gånger innan varaktiga förändringar kan 
ses hos patienterna: ”Det kanske är på tredje eller fjärde gången som man börjar 
se förbättringar”. Även små förändringar i patienternas beteende kan tyda på 
anpassning eller en större gynnsam förändring.  

 
Det kan vara jättesmå framsteg, det kan vara att någon som inte har 
borstat tänderna på en månad, att han börjar borsta tänderna kanske en 
gång om dagen… Att dom öppnar sig lite mer från att ha varit jätteinåt-
vända och att dom öppnar sig och pratar. 

 
Ett tecken som visar på att det är en förändring på gång hos en patient är när den-
ne anpassar sig och börjar visa intresse för andra människor och har önskemål 
om aktiviteter. 

 
… man ser kanske då någon patient som har legat 23 timmar om dygnet 
och sen har han börjat komma ut och man märker att han växer lite… han 
vågar prata med folk och han vill gå ut och titta på naturen och… så man 
ser ju lite framsteg så hela tiden ju… 

 
Vårdarna upplever att när patienterna överlämnas till vård så tar man på ett sätt 
bort ansvaret ifrån patienterna: ”Man låser in dom, dom behöver inte öppna en 
dörr... //… dom behöver inte göra någonting”. De försöker lära patienterna att ta 
ansvar: ”… över sin sjukdom eller sina problem och hantera det efter bästa för-
måga”. En vårdare beskriver hur en patient successivt klarat av att ta eget an-
svar. 

 
Innan hade vi en patient, han var här, han frågade alltid mig om saker. 
”Det ska du veta” sa jag. ”Det ska du veta” sa han… han var… jag han la 
ansvaret på mig och jag la ansvaret på honom och vi höll på och tjata så 
och sen började han på komvux och började lära sig massa grejer, alltså 
det blev en helt annan människa. //... mot slutet så sa han: ”Jag förstår ju 
att det är mitt ansvar”… då hade det gått upp allting, om det skulle gå bra 
så är det ju hans ansvar… 

 
Ett av den rättspsykiatriska vårdens huvudmål är att: ”… försöka hjälpa perso-
nen att försöka gå tillbaka till det samhället som det är meningen att dom skulle 
ha varit i” och att försöka, i de fall det är möjligt, att ha siktet inställt mot att pa-
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tienterna i framtiden ska kunna fungera i samhället: ”… kunna få dom till indivi-
der som ska kunna fungera hyfsat och framför allt förhindra att dom ska begå 
brott och så igen”.  

Vårdandet handlar om att träna och ge patienterna färdigheter för att klara av 
att leva i det fria samhället igen. Vårdarna försöker anpassa patienterna till den 
verklighet som de tycker är viktig utanför sjukhuset. Det kan innebära att vårda-
ren tränar en patient i att klara av till synes enkla färdigheter.  

 
Man kan stärka självförtroende genom små enkla medel, ibland… kan det 
vara sådana här grejer som… jag hade en patient som jag lärde att ta ut 
pengar på ”minuten”… som var ett jättestort steg på jättelänge då och rätt 
vad det var så kunde han ta ut då i en bankomat. 

 
Processen mot återanpassning tar tid och det handlar om att successivt hjälpa pa-
tienterna att klara av livet utanför vårdavdelningen och de krav som ställs, och att 
stödja patienterna i att våga möta samhället: ”… ju mer dom kommer ut… ju mer 
växer dom som människor”. Patienter som har gjort stora framsteg och som en-
ligt vårdarna har kommit långt i sin behandling kan ges möjlighet till aktiviteter 
på egen hand i samhället. 

 
Dom är ute eller så på kurser och… alltså så mycket som möjligt på egen 
hand, men gärna då någon kvällskurs där man är tvungen att prata med… 
eller om man har någon arbetsplats med arbetsträning eller något sådant 
där, det är jätteviktigt. 

 
Vårdarna berättar att det finns patienter på avdelningarna som det inte sker någon 
”aktiv” vård med. Det gäller patienter som inte anses vara motiverade och 
mottagliga för vård, patienter som inte anpassar sig och som ses som hopplösa 
fall: ”… just nu om jag ska vara ärlig… så har vi rätt många dönickar som är 
svårmotiverade och… som inte vill mycket… då känns det ytterligare jävligt 
tungt”. Vårdarna kanske har försökt vårda, men känner sig maktlösa då de inte 
lyckats. Vården inriktas, för dessa så kallade omotiverade patienter, mot att ge en 
dräglig vardag som patienterna kan anpassa sig till. Som vårdarna benämner det, 
handlar det i dessa fall mer om förvaring än vård. 

 
Dom vill ju oftast ingenting… och mer eller mindre blir det att man låter 
det vara… Det känns som det är en slutförvaring nästan för dom här då… 
dom får gå här till dom är så pass gamla att dom kan vara någon annan-
stans. // Särskilt om man har haft en patient som har varit här ett tag och så 
har alla mer eller mindre försökt på ett eller annat vis och då blir det ju lätt 
så: ”nej men han… så är det bara, han får gå här…” 

 
Vårdarnas beskrivningar visar hur de ser att det är meningslöst att planera och ut-
forma en vårdplan för en patient som inte är motiverad till att delta i den plane-
rade vården. För att vårdarna ska lyckas med den planerade vården krävs det att 
vårdarna får med sig patienten i planeringen genom att de ”… försöker resonera 
fram en lösning så att patienten känner att han blir delaktig”. Vårdarna erfar att 
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det måste finnas konkreta vinster för patienterna, för att de ska känna sig motive-
rade till att samarbeta med vårdarna.  

 
… allting är ju i samråd med patienten och det är därför det är så svårt då 
dom är omotiverade för då blir det mer jag som har önskemål som vårdare 
istället för patienten. Har patienten ett önskemål så är det mycket enklare 
att arbeta för det… 

En fostran till förändring 

Resultatet visar att det rättspsykiatriska vårdandet innebär fostran. Fostran är 
”medlet” för att nå ”målet” anpassning. Vårdarna försöker fostra, lära och korri-
gera patienterna till ett önskvärt beteende. För att lyckas använder sig vårdarna 
av struktur, regler och gränssättning och utifrån detta försöker de uppmärksam-
ma och tillrättavisa icke önskade beteenden hos patienterna.  

Strukturer som stöd för vårdandet ses som en hjälp för vårdaren att normalise-
ra patientens beteende och som en hjälp att få patienten att fungera i vardagen: 
”… dom behöver ju struktur på sin dag”, vilket innebär att patienten ska ”veta 
hur dagen ser ut och vart dom ska vända sig och fråga”. Vårdarna beskriver att 
de försöker visa patienterna ”vad som är rätt och fel” genom sitt eget sätt att 
vara och handla. Vidare beskriver vårdarna hur de många gånger upplever vår-
dandet som ”att börja om på nytt” och att vårdandet ”har ett uppfostrande syf-
te” samt att det för patientens del handlar om en mognad och ”att växa upp helt 
enkelt”.  

Vårdandet av patienter handlar även om att tillrättavisa patientens beteende: 
”… det kan vara sådana enkla grejer som att sitta vid maten” där vissa patienter 
t.ex. ”inte äter med kniv och gaffel”. Vårdandet i dessa situationer blir ”nästan 
lite vett och etikett”, en konkret form av fostran. 

Redan i de inledande samtalen, som också innebär att lära känna patienten, 
presenteras vårdstrukturerna såsom de krav, regler och rutiner som gäller för pa-
tienterna. 

 
… och då i dom första samtalen så är man ju flera stycken, man känner för 
det första inte patienten, man vet väldigt lite om honom, och man vet inte 
när man kanske hamnar i sådana här situationer som är svåra och då är det 
lättare om man är ett par stycken så att någon annan kan ta vid. Det är ju 
det första skedet att… att man lär känna varandra och vad avdelningen 
ställer för krav och vad vi ställer för krav, det finns ju väldigt mycket reg-
ler på ett sådant här ställe som man måste följa, så det tar tid och lära sig 
för en som är ny… 

 
Vårdarna intar en aktiv och styrande roll i de planerade samtalen med patienterna 
och de ser det som sin uppgift att förklara för dem hur vården generellt är upp-
lagd. Av vårdarnas berättelser framgår att det är utifrån deras villkor som samta-
len tar sin utgångspunkt. 
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… så tydlig som möjligt… att det här vill jag att vi ska jobba med därför 
att, eller på grund av, eller… är det då missbruksproblem eller någonting 
sådant: ”Nu tycker jag att missbruket är en stor grej, det här vill jag gärna 
prata om och det här vill jag beta av därför att”… då ser jag tillbaka och 
förstår att det har skapat mycket problem och vi kanske kan ändra det, och 
att man är så tydlig som möjligt med vad man ska göra och hur man ska 
jobba och… mycket… frågor fram och tillbaka: ”Har du förstått? Kan du 
följa med? Förstår du vad jag pratar om?”… 

 
Vårdarnas hållning gentemot patienterna, vilken innebär att stå för struktur och 
gränssättning och på så vis försöka få patienterna att anpassa sig till den rådande 
vårdkulturen, kan enligt vårdarnas beskrivningar bidra till att vårdarna även får 
stå för negativa beslut gentemot patienterna. Då kan de få möta patienternas fru-
strationer. 

 
Man får mycket negativt också och det säger sig självt, vi bestämmer 
mycket och vi sätter regler och så vidare och det uppskattas inte alltid, och 
då får man mycket skäll och såhär… 

 
Vårdarna beskriver hur de på ett strukturerat sätt tar hjälp av olika metoder och 
modeller i mötet med patienterna. En vårdare beskriver en egen utvecklad modell 
som benämns som en ordvalsmodell, vilken innebär en form av temasamtal som 
han beskriver på följande sätt: 

 
… en halvtimme, det är rätt så högt tempo på det här, jag tycker att det 
fungerar rätt så bra när man har högt tempo så att man inte låter dom prata 
för mycket själva va, och liksom hamnar någon annanstans och det är ock-
så det som är bra när man har ett ord och om dom börjar prata om annat: 
”Nu sitter vi ju och pratar om bilar här men hördu vi pratar lite om flykt 
fortfarande”, och så återkopplar man där till ordet va… 

 
Vårdarnas beskrivningar visar att en del av vårdandet handlar om att träna pati-
enterna i så kallade sociala färdigheter: ”… det är ju det att man lagar mat och 
att man är lite ute i samhället”. De beskriver även modeller som innebär att vår-
den är uppbyggd på olika steg: ”… en liten trappstegsmodell som vi kör här då” 
men även mer terapeutiskt inspirerade modeller: ”… det går ju även det här 
kognitiva att köra en livslinje”. Vårdarna beskriver att de försöker ta till sig olika 
metoder: ”Det här med DBT110… KBT111 först då… och ART112 jobbar vi på nu 
och vi har mycket med avslappningar, taktil stimulering”. Vårdarna framhåller 
att det är viktigt att hålla sig à jour: ”Finns det några nya vårdgrejer som är på 
gång” och att försöka vara öppen för nya influenser: ”… att man inte rutar in sig 

––––––––– 
110 DBT – Dialektisk beteendeterapi. 
111 KBT – Kognitiv beteendeterapi. 
112 ART – Aggression Replacement Training. Metoden bygger på kognitiva och beteendeterapeutiska 

teorier. 
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i, att så här har vi alltid gjort, utan att man hänger med”. Vårdarnas beskriv-
ningar visar att det är metoder och modeller som blir utgångspunkten och ramen 
för vårdandet och inte den enskilda patientens individuella behov. Det handlar 
om att lära patienterna hur de konkret ska bete sig och hantera olika vardagliga 
situationer.  
 

Vi jobbar ju mycket med DBT, dialektisk beteendeterapi och… framför-
allt har dom ju fått mer färdigheter att hantera sin ångest när dom får mot-
gångar… dom vet att dom kan gå tillbaka till den här DBTn, dom vet själ-
va hur dom ska göra, hur dom brukade göra… dom får lära sig mer av det 
här att hur hanterar man en relation både man-kvinna, kvinna-kvinna, 
kompisar, föräldrar… hur man inleder en relation, hur man förvärvar en 
relation, när är det kanske dags att bryta en relation… och dom får ju med 
sig sitt material och dom får ju träna på det väldigt mycket så att det sitter 
i ryggmärgen. Dom har det både i grupper och individuellt. 

 
Vårdarna beskriver vikten av att vara tydlig gentemot patienterna och att motive-
ra sina beslut och ställningstagande för att patienterna ska kunna lära sig och för-
stå varför de måste bete sig på ett visst sätt. Det innebär att som vårdare visa sina 
känslor och reaktionen på patienternas beteende: ”Blir jag arg så visar jag det 
för dom, blir jag besviken på dom så visar jag det”. En vårdare som har en 
grundtanke i att vilja lära patienterna att kunna förändra sina beteende, beskriver 
det som sin skyldighet att motivera sina beslut för patienterna. 

 
Har jag sagt en sak så ska jag stå för den och dom ska kunna lita på, lika-
dant om det är ett ja eller nej, då står jag fast även om det är ett nej och… 
då tror jag att man blir respekterad för ”nej:et” och dels att jag har en 
skyldighet, att… säger jag nej så ska jag kunna motivera det. Det är ju ett 
lärande i sig… man ska ju inte bara säga nej va, utan jag ska ju lämna en 
motivering till varför jag säger nej till just den här saken va, och gör jag 
det på ett vettigt sätt så är det ju ett lärande, att man kan koppla ihop… 

 
För att lära patienterna att förändra icke önskvärt beteende är vårdarna tydliga, 
konfronterande och tillrättavisande. De ger sig inte, utan står för gränser och 
struktur och de visar sina egna känsloreaktioner på den enskilda patientens bete-
ende.  

 
När jag har varit arg på henne så har jag visat henne det, och när hon 
kommer och vill prata och man bara känner, nej vi har pratat i fyra dagar i 
rad, nu räcker det, att jag faktiskt har sagt det till henne. // När hon har be-
tett sig illa att man faktiskt talar om för henne att så beter man sig inte och 
det är ju smärtsamt att höra att det inte är ett normalt beteende man har… 

 
Vårdarna erfar det som ett tecken på att de har lyckats med vårdandet då en pati-
ent har fogat sig och förändrat sitt beteende, och på så vis blivit hanterbar för 
vårdarna.  
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En annan patient som vi har haft som är väldigt våldsam… //… och man 
kan hantera och till och med skapa ett dagsschema för honom som funge-
rar, då känner jag att vi har kommit… då har vi kunnat hantera det här på 
ett väldigt bra sätt. 

 
Vårdarna är inriktade på att försöka verka för att patienten förändrar beteenden 
som inte är önskvärda ur vårdarnas synvinkel. Det är just beteendet som de kan 
göra något åt: ”… det vi ser hos deras beteende, det är det vi kan bemöta och ar-
beta med på något vis”. De inriktar sig på det som de anser är möjligt att föränd-
ra och som kan visa på mer konkreta resultat. De ser på så sätt ingen möjlighet 
att kunna vårda patienten på djupet, där kanske den verkliga problematiken finns. 

 
Det är inte några sådana här stora bitar, att förändra personligheter. Det 
kan vi inte syssla med för där når vi inte något resultat, utan det handlar 
mycket om att inrikta på beteende istället. Det är beteendena vi får arbeta 
med och inte personligheterna för det sitter så pass djupt. 

 
Vårdarna beskriver den vårdande rollen som att vara korrigerande: ”… det är ju 
hela tiden korrigeringar, hela tiden” och det tycks vara en stor del av vårdandet: 
”… det är ju dagligt arbete med och påtala saker och ting”, för att få patienterna 
att vara på det sätt som önskas. En vårdare beskriver vad korrigering innebär för 
honom: 

 
(F: Kan du berätta vad det här att korrigera innebär?) Korrigera… det kan 
ju vara liksom…… direkta olämpligheter som man… att man fortfarande 
har ett omoget beteende då och såhär, att man är lite mer eftertänksam 
med vad man säger och såhär... //… korrigera… ett annat ord är väl att 
uppmärksamma kanske, olika saker… 

 
Det tycks handla om att fokusera olika beteenden och att på olika sätt tillrättavisa 
patienterna i vad som är acceptabelt respektive inte acceptabelt: ”… beteende 
och såhär som man tycker är felaktiga tar man ju upp och pratar om... //... försö-
ker att korrigera”. En vårdare beskriver hur han inte accepterar ett dåligt bemö-
tande från en patient: ”… då får man korrigera ’Ska du delta så får du nog börja 
prata riktigt… här är det tilltalsnamn som gäller’”. 

Vårdarna tycks inte försöka se och förstå den bakomliggande orsaken till pati-
entens beteende, utan de förefaller nöjda med att patienten förändrar sitt beteen-
de. 

 
… för dom ska ju stiga upp på morgonen och det handlar ju inte om att 
ligga i sängen hela dagarna… för det handlar ju om att få en dagsrytm, att 
vara vaken, att vara medveten om sig själv och dom runt omkring sig… 
att känna, att inte döva känslorna med mediciner eller sova. Så är det en 
patient som sover väldigt mycket så gäller det ju att få upp den till att sitta 
uppe och att vara vaken. 
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Patienternas beteende kan snarare bli orsak till ett strafftänkande och på så vis 
läggs ansvaret över till patienten som måste förändra sitt beteende för att slippa 
bestraffning och istället få vissa fördelar. 

 
Det är en patient nu som vi har fått vänta med, som har varit på jättedåligt 
humör, taggig och verbalt aggressiv och då har vi sagt till honom för han 
vill flytta upp på den delen där dom är bättre: ”Vi bedömer att du inte är i 
balans, du är instabil i humöret” [vårdaren] ”Vadå, vadå jag är fan inte in-
stabil” [patienten] ”Ja du skäller på oss, du säger saker och du hotar läka-
ren och det kan inte vi acceptera och då är du inte så i skick så att du kan 
vara där” [vårdaren]… då är det ju också ett medvetet val… 

 
Vårdarna beskriver av hur de försöker korrigera patienterna till ett önskvärt bete-
ende. De belönar patienter som gör framsteg och straffar patienter som inte låter 
sig korrigeras. Straffet uttalas dock inte som straff utan benämns som konse-
kvenser. En vårdare beskriver hur belöning kan vara en möjlighet i vårdandet.  

 
… och då kan ju det vara en väg att premiera folk att man får… lite för-
måner för att man deltar i detta och detta och detta... //... alla behöver vi ju 
morötter av något slag, så är det ju va... //... för man vill alltid ha någon-
ting igen… man gör ju sällan något här utan att få en egen vinning av det 
och det är ju många… det är ju den strategin som dom har haft i hela sitt 
liv. 

 
En annan vårdare beskriver att hot om konsekvenser kan motivera patienten till 
att lyda vårdarens krav. 

 
Ibland kan det komma så naturligt va och detta med att man ska åka ner 
till stan och detta, och då kan man ju säga: ”Ja vi kan åka ner till stan, men 
du måste duscha innan, du måste vara ren och fräsch”… och så där va, så 
man får ta det lite så att dom förstår varför jag måste göra detta va… Det 
är ju en del som reagerar med motstånd: ”Jag gör det efter”… och då sä-
ger jag: ”Då får du ju stanna hemma… tycker du att det är värt sitt pris att 
vara hemma?”… 

 
Vissa av patienterna som vårdas beskrivs som destruktiva mot sig själva eller 
mot andra. För vårdarna innebär det att försöka stödja dessa patienter i att kunna 
förändras och bryta ett destruktivt beteendemönster för att patienterna ska kunna 
hantera situationer i livet på ett mer konstruktivt sätt. I syfte att korrigera beteen-
den bemöter vårdarna patienterna antingen på ett belönande eller avvisande sätt: 
”Det positiva belönas med uppmärksamhet och det här destruktiva nonchale-
ras”. Ibland måste vårdarna dock bryta patienters destruktiva beteende, i synner-
het då patienterna skadar sig själva eller andra: ”… man fick gå in och bryta för 
hon var väldigt självskadande och väldigt utåtagerande”. En vårdare beskriver 
hur han ser resultat av att premiera ett önskvärt beteende. 
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Det här destruktiva beteendet som många patienter har… har vi ganska 
mycket is i magen… vi ger dom väldigt liten uppmärksamhet i detta... //... 
att vi rycker lite på axlarna och vi jobbar mer med att förstärka dom här 
positiva sidorna och ta fram och lyfta dom, och då lägger vi ner jätte-
mycket krut och kraft när dom visar det positiva… och dom får mycket 
uppbackning och… att dom kommer till oss och vågar komma till oss in-
nan… när dom har det jobbigt, och be om hjälp istället för efteråt… och 
det lär sig många ganska… väldigt fort… 

 
För att få patienterna att underkasta sig vården söker alltså vårdaren efter konse-
kvenser att ta till, samtidigt som de saknar sanktionerade konsekvenser: ”Vi får 
ju inte använda några straff... //... utan har dom handlat jättegalet så blir det en-
dast några få konsekvenser”. Vårdarna erfar dock att tydliga konsekvenser skul-
le hjälpa patienterna: ”… det är lättare om dom vet att handlar jag på detta sätt 
så leder det till att jag får dom här konsekvenserna”. Vårdarnas beskrivningar 
visar att det förekommer hot om konsekvenser gentemot patienterna. Det råder 
dock delade meningar om detta ska användas eller inte. Ett exempel på detta är 
om intagningsavdelningen ska användas i bestraffande syfte.  

 
… det ska inte vara så att intaget är ett straff eller ett misslyckande... //… 
en del ser det ju som ett straff att: ”Sköter du dig inte så får du åka ner på 
intaget, så att du vet det”… 

 
Patienternas anpassning till vårdarnas villkor bidrar till att de belönas. Det är så-
ledes lönsamt för patienterna att ställa upp på den fostran som sker.  

 
Vissa är mer eller mindre benägna att gå med i den här vårdalliansen som 
vi kallar det för… och vi kan inte göra så mycket mer än att… gör dom 
det vi säger, går dom med på detta och fungerar det bra så måste vi ju ge 
goda ord till läkare och han i sin tur till rätten. 

 
Vårdarna försöker få patienterna att förstå att de har något att vinna på att samar-
beta. Vårdarna försöker att visa på de möjligheter ett samarbete kan innebära. De 
försöker att planera vården i samråd med den enskilda patienten, ett samarbete 
som gynnar både patienten och vårdarna. Det kan ses som någon form av ett 
”vinna-vinna koncept”. 

 
… då har vi ju våra vårdlagssamtal som vi brukar sitta i… patienten och 
mitt vårdlag då och så diskuterar vi då vad han har för önskemål, vad vi 
har för önskemål, vad vi kan komma överens om tillsammans och då dis-
kuterar vi också det här: ”Länsrätten ser ju det här, ser ju på det på det här 
sättet, vad tror du krävs av dig?”… om han har ett önskemål att han ska få 
permission: ”Ja vad tror du krävs av dig för att länsrätten ska bevilja dig 
den här permissionen?” Så att man får fram lite önskemål på det sättet… 
för då kommer ju patienten på: ”Ja jag skulle ju vilja gå ut och genom att 
jag går ut en gång om dagen så kanske dom förstår att jag fixar att vara 
utanför”… 
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För att lyckas förändra patienternas beteenden beskriver vårdarna hur de måste 
låta dem ”pröva sina vingar” genom att de får ta ansvar och genom att de utsätts 
för möjligheter att misslyckas och lyckas: ”… ibland kan det vara nyttigt för 
dom också att stövla på lite och sen göra sina egna misstag”.  

Vårdarna använder sig också av samtal med den enskilda patienten för att få 
denne att förstå behovet av att förändra sitt beteende och agerande: ”… få dom 
att inse att det kanske är fel väg att gå som dom gör” och de försöker hjälpa pa-
tienten att ”… hitta andra strategier och lösningar” på situationer som upp-
kommer i livet. 

Enligt vårdarna måste patienterna fostras till att kunna klara av att sköta om 
sig själva, samt kunna möta samhällets krav och dess vardag. En vårdare gör en 
direkt jämförelse med traditionell barnuppfostran, trots de vitt skilda utgångs-
punkterna för fostran. 

 
Det är ju liksom att bryta ett invant mönster kan man ju säga va, för det 
har hela tiden varit en vinnande väg, för folk har under uppväxten och så 
hela tiden gett efter och gett upp, så man har… ja det är ju som barn som 
skriker sig till det dom vill ha va… // Det är ju samma grej detta va… och 
ger dom [föräldrarna] inte efter till slut lär ju sig en unge det med va, får 
jag skrika hundra gånger eller sjuttio då är det ju ingen mening att skrika 
tio va, jag får ju inte det ändå va, men det är ju lite den här inlärningen 
[vårdandet] handlar om, tycker jag… 

 
Som vårdare innebär vårdandet även att försöka vara en god förebild för patien-
terna. Det innebär att vårdaren själv är medveten om sitt eget beteende och för-
söker föregå med ett korrekt beteende i vardagssammanhang. Även i följande 
exempel där vårdaren beskriver pedagogiska måltider görs en jämförelse med 
barnuppfostran. 

 
… man äter och sen om det blir fin stämning vid måltiderna och vad man 
har för samtalsämnen, det bidrar ju också till det, och hur man är och upp-
för sig och hur man lämnar tallriken eller stolen, sådana där småsaker, där 
kan man ju själv vara en bra förebild och tänka på hur man gör. Det är ju 
inte alltid det talade ordet som är det rätta, utan det är ju hur man själv be-
ter sig, det har man ju sett liksom, det är ju som små barn man får hålla ef-
ter en del… och vissa tar det ju lång, lång tid för… 

En vilja att göra gott 

Det finns inom den rättspsykiatriska vården en vilja att göra så mycket som möj-
ligt för patienterna: ”… man försöker väl helt enkelt hjälpa på något vis alltså… 
att dom ska må så bra som möjligt”. Detta görs genom att vårdarna försöker visa 
respekt, vara tillgängliga, ge tid och förmedla att de har goda avsikter med sitt 
vårdande.  
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Jag vårdar mycket genom att respektera dom och vara tillgänglig för dom 
och visa att jag tar dom på allvar och så va, och att jag bryr mig om dom, 
jag vill dom väl… 

 
… dom kanske får förtroende för att jag tar mig tid att sitta och lyssna om 
saker som dom berättar om sitt liv och såhär. Det tror jag framför allt, det 
att man finns till, ja dom känner att man tar sig tid och finns tillgänglig för 
dom. // Vi försöker att ta oss tid och så… och liksom försöka att förklara 
då att vi är där för deras skull och så… 

 
En viktig aspekt för vårdarna är att själva känna att de gör något gott: ”… att 
man gör något bra här i livet”. Detta innebär också en känsla av att göra nytta 
genom att vara vårdare inom den rättspsykiatriska vården. 

 
… här mår dom ju som allra sämst, här är mest att göra och man känner 
sig mest använd så… man känner att man gör någon nytta… det tror jag, 
det har varit viktigt för min del i alla fall att känna att man gör någonting, 
att man kan göra någonting… 

 
En vårdare beskriver hur hon vid tvångssituationer försöker ha patientens bästa i 
fokus för sitt vårdande: ”… göra det på ett så bra sätt för patienten som möj-
ligt”. God vård vid tvångsåtgärder som t.ex. att patienten ligger fixerad i bälte 
kan vara att fråga patienten: ”Vill du ha en kudde? Är du törstig? Hur har du 
det?... och finnas där”. Denna vårdare ser inte tvångsåtgärder som ett övergrepp 
då hon menar att syftet med handlingen är gott. 

 
… jag tycker inte att det är något övergrepp eller så för att vi gör tillsam-
mans den bedömningen… //… vi gör en bedömning och det är för patien-
tens bästa… eller för att patienten inte ska kunna skada andra och då blir 
det ju till den patientens bästa i längden va… 

 
Vårdarna upplever att när de lyckas nå fram till patienterna och kan visa att de 
vill väl och att de har goda avsikter med sitt vårdande, lyckas de också i vårdan-
det. En förutsättning för detta är att skapa en god relation till patienten: ”Tack 
vare att vi hade en bra relation, han och jag, så kunde jag gå in i det och det 
blev inga våldsamheter… //… jag var rak och ärlig och tydlig ifrån början och 
bjöd lite på mig själv”. 

Oavsett vad patienterna har gjort för brott försöker vårdarna ha fokus på att: 
”… göra den här tiden när dom är här så bra som möjligt”. Vårdaren ser det 
som sitt ansvar att ge patienterna en god tillvaro: ”Det är mitt ansvar att se till 
att dom får en bra resa eller vad det nu är”.  

Vårdarna beskriver att de berörs av patienternas livsöden och de önskar att pa-
tienterna ska få ett bättre liv än vad de haft tidigare: ”… man hoppas ju alltid att 
det ska gå bra”. Vidare beskriver vårdarna hur vissa patienter etsar sig fast hos 
dem även efter att de blivit utskrivna: ”… dom finns ju och man bär med sig dom 
och man tänker på dom”. Det finns ett behov hos vårdarna av att se resultat på 
den vård de ger.  
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… för varje som lyckas ha ett liv ute, det är ju lite roligt och… och jag 
tycker inte att det är min förtjänst, men jag är en del av själva proceduren 
va… och det är klart, det tycker jag ju är roligt… någonstans att man åt-
minstone inte har förstört dom… 

 
Vårdarna beskriver att de inte har någon framtidstro för vissa patienter, när det 
gäller att leva ute i samhället igen. För dessa patienter försöker vårdarna skapa en 
så god tillvaro som möjligt på vårdinrättningen. 

 
Vi har ju någon här som det precis i klartext sägs att han ska hit men inte 
längre. Då får man liksom göra det på en annan bas liksom, göra tiden här 
så dräglig som möjligt och man liksom hittar på… ja att dom får möjlighet 
till att komma utanför avdelningen och kanske ut på stadsgångar och ut 
och resa lite eller ut och åka lite och såhär. Att man förgyller vardagen 
med lite sådana grejer, då blir det ju inte i den behandlande rollen utan då 
är det ju mer att hitta lite guldkorn som kan förgylla vardagen lite ibland 
va… 

 
Att vårda innebär för vårdarna att försöka se, ”… att försöka bemöta dom bakom 
brottet… vem är den här människan egentligen”. Vårdarna beskriver att de för-
söker dela på människan och brottet för att kunna möta och lära känna männi-
skan och att de därigenom har möjlighet att se det goda hos människan.  

 
… man får ju inte liksom bara döma efter en tidningsrubrik... //… när man 
lär känna personen bättre så ser man andra kvalitéer, för många har ju 
kvalitéer under ytan också som dom kanske inte har visat så mycket innan, 
men jag är i alla fall av den uppfattningen att det finns något gott i alla 
människor på något vis… 

 
Vårdarna beskriver inte i någon djupare bemärkelse vad det innebär att se männi-
skan bakom brottet, men det återkommer i vårdarnas berättelser, ofta klichéartat 
såsom: ”… det här gamla klassiska att se människan bakom brottet” eller som 
att: ”Det är nog liksom en sådan här grundpelare som vi jobbar efter”. Det 
tycks handla om någon slags strategi för att kunna vårda människor som ibland 
har begått avskyvärda brott. Vårdarna beskriver hur försöken att se förbi brottet 
är en viktig aspekt för att orka med att vårda dessa patienter: ”Jag kan ju inte gå 
omkring och tänka på vad dom har gjort för brott, för då hade jag inte kunnat 
vara här”. Det kan även vara ett sätt för vårdaren att komma närmare den en-
skilda patienten, genom att de ser: ”… personen bakom brottet… och när man 
väl gör det så kommer man ju också nära i kontakten med dom”. I vårdares kli-
chéartade sätt att se på detta, ingår det att inte döma patienterna för deras brott 
utan att försöka bekräfta dem för de människor de är och inte bara fokusera på 
vad de gjort. Det innebär att som vårdare inte fördöma människan utan i så fall 
handlingen.  
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… och blir man dömande så får man ingen relation med dom och då får 
man ingen kontakt… sen kan man ju fördöma deras handlingar, men man 
behöver inte fördöma dom som person… Det tycker jag är två viktiga 
skillnader… jag kan ju tala om för en patient: ”Jag tycker att du är jätte-
bra, men jag tycker inte om det du gjorde, din handling var helt fel”… och 
det är ju två skilda saker… 

 
I vårdarens vilja att göra gott blir den mellanmänskliga kontakten mellan vårdare 
och patient framträdande. Denna mellanmänskliga kontakt kan innebära att vår-
daren får vara stand-in för någon som patienten saknar i tillvaron: ”… en kompis, 
en vän, syster och i värsta fall, till och med mamma”. I denna mellanmänskliga 
kontakt ser vårdaren patientens behov av kontakt och samvaro med en annan 
människa och genom att: ”… bara ge dom en kram, att man helt spontant ’jamen 
kom så ska du få en kram’ liksom” kan vårdarna stå för något gott.  

En vårdare beskriver hur han upplever att vissa patienter är trevliga att umgås 
med och att han som vårdare bjuder till för att skapa en trevlig stund i tillvaron 
tillsammans med dessa patienter. 

 
… att man inte har någon strategi bakom det hela tiden, för det har man 
inte… utan kanske mer att vissa är väldigt trevliga att prata med och bara 
gå ut och promenera med… och då är det självklart trevligare för dom 
också om man är öppen och vill samtala…  

 
En annan vårdare beskriver hur hon upplever att patienterna uppskattar henne 
och att hon på så vis får en bekräftelse på att hon står för något gott.  

 
Dom kan säga att man är schysst eller att: ”Det är bra med dig för du står 
alltid kvar”… eller… ofta är det, det är ju inte alltid så där uttalat, tydligt 
att dom köper kaffebröd till en va, utan det är ju mer att: ”Pia hon är där 
och hon ställer upp, det var bra att du var där då”… eller dom kan säga 
någonting så… 

 
Vårdarna belyser betydelsen av att som vårdare själv må bra för att klara av att 
vara vårdande, och att det på så vis inte räcker med att vilja göra gott. Det krävs 
även att som vårdare kunna brinna för sitt arbete för att lyckas vårda dessa pati-
enter. 

 
Man måste ha den här brinnande känslan och energin om man vill kunna 
uträtta något va, för har man inte den så gör man patienten en otjänst att 
gå kvar om man inte har den glöden kvar, menar jag, då är det bättre att 
göra någonting annat. // Jag menar en håglös och halvbränd personal kan 
inte uträtta speciellt mycket i den här kategorin som vi jobbar med. 

Kollegor på gott och ont 

Föreliggande forskning visar att kollegor ses som ett stöd men att de samtidigt 
kan vara ett hinder i vårdandet. Vårdarna beskriver ”att man stöttar och hjälper 
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varandra” i personalgruppen och man arbetar tillsammans i vårdlag. Arbetskam-
rater erfars ha stor betydelse för vårdarna, ”att man är en bra personalgrupp”, 
vilket har betydelse för att orka med att vårda: ”… jag hade inte varit kvar om 
jag inte trivts med övriga gruppen”. Att känna stöd från kollegor erfars som en 
förutsättning för att klara av och orka med arbetet. Vårdarna beskriver hur de sö-
ker stöd hos varandra då de hamnar i situationer som upplevs som svåra eller i 
situationer där de känner sig osäkra över sitt agerande gentemot patienterna. 

 
… är det något som jag känner att jag är frustrerad över eller att jag lik-
som ”gjorde jag verkligen rätt nu” eller rätt gjorde jag ju inte eftersom jag 
brusade upp, men alltså… ja då diskuterar jag det först och främst med 
mitt vårdlag: ”Hur hade ni gjort?” eller med resten av kollegorna: ”Hur 
hade ni gjort i den här situationen och vad tycker ni att jag ska göra?” 

 
Kollegor ses som en betydelsefull källa för att få kraft att orka vårda vidare och 
de känner att de ”kan bolla sina tankar och idéer” med varandra. Vårdandet 
upplevs ofta som ”tungt, slitigt och jobbigt”, och kollegor kan då ge ”lite ny luft 
under vingarna igen”. En vårdare upplever att kollegorna har en stor betydelse, 
både för att de har arbetat ihop länge och för att de även stödjer varandra privat.  

 
För mig betyder det oerhört mycket… hade jag inte haft det så vet jag inte 
om jag hade jobbat här, det vet jag inte. Vi är väldigt många här som har 
jobbat länge och som sagt va, vi känner varandra utan och innan… känner 
att vi kan prata om allting om vi mår dåligt och… det behöver inte vara 
just saker som har hänt på jobbet utan det kan vara annat också… och det 
är nog oerhört viktigt för att man ska orka med som sagt va, ibland är det 
ju ganska tungt och så… 

 
Vårdarna beskriver hur de arbetar tätt tillsammans: ”Vi är väldigt sammansvet-
sade i personalgruppen” och hur de stödjer och hjälper varandra i patientkontak-
terna.  

 
Det finns ju stunder som man går till personalen och säger: ”Nej nu får ni 
gå in och prata, nu har jag suttit där och nu går det inte längre”… //... vi 
försöker att hjälpa varandra och stötta varandra, för jag menar det är ju ett 
tungt jobb, det tar på en… 

 
Kollegor ses som extra betydelsefulla då de hamnar i hotfulla situationer med pa-
tienter. Vårdarna känner sig tryggare och säkrare när de har kollegor att vända 
sig till och ta hjälp av.   

 
… det kan ju bli hotfulla situationer utav det va, så det riktas mot en… 
och då får man ju söka hjälp i personalgruppen och man får ta upp och 
diskutera det där då… 

 
Vårdarna beskriver att de i personalgruppen kompletterar varandra genom sina 
olikheter som människor och de beskriver även vikten av att vara olika, då det 
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förhoppningsvis alltid finns någon vårdare som är villig att ta sig an en enskild 
patient. 

 
… det är ju tur det för ibland har vi ju den känslan för olika patienter. En 
som jag brinner för är det kanske någon som spyr för: ”Nej fy fan han vill 
jag inte”… så ur patientens perspektiv så är det ju tur att vi är olika där 
också… vi som jobbar här… 

 
Samtidigt som vårdarna försöker att stötta och hjälpa varandra i svåra situationer 
så upplever vissa vårdare det som ett personligt nederlag då de inte lyckas i kon-
takten med en enskild patient. En vårdare beskriver det som förekomsten av ett 
revirtänkande. 

 
Vissa har lättare för vissa patienter och vissa har lättare för andra och där 
är det ju jävla viktigt, menar jag, att man inte tar det som ett personligt ne-
derlag, utan då får ju den som har den bästa kontakten göra det mesta job-
bet med just den va... // En del är ju mer revirtänkande och ska minsann 
klara detta själva och bla, bla, bla… men det är ju ingen tanke som jag 
tycker är speciellt begåvad om jag ska vara ärlig… för det handlar ju… då 
lägger man det mer på ett personligt plan va… det kan man inte göra när 
man jobbar med sådana här… 

 
Det täta och nära samarbetet kollegor emellan, samtidigt som patienterna många 
gånger upplevs som svåra att vårda, leder ibland till att vårdarna hamnar i kon-
flikter med varandra. Men att vårdare har olika åsikter om hur en patients vård 
ska planeras kan även bidra till konstruktiva diskussioner som kan leda vårdarbe-
tet framåt, och det förefaller finnas en hög tolerans för varandras åsikter och age-
rande.  

 
Oftast rör det ju patientens omvårdnadsarbete när man tycker att det är 
dags att ta ett nytt steg… eller om det gäller att dra tillbaka ett halvt steg… 
jaaa hur man går vidare… Det är sällan några konflikter utan det är mer 
diskussioner… och diskussioner är oftast konstruktiva, det kan ju leda till 
något som inte jag har tänkt på, så får man en ”ja just det”… så jag kan 
inte säga att vi har några destruktiva konflikter… utan det är nog mer att 
det blir diskussioner. 

 
Kollegor kan emellertid också vålla bekymmer i synnerhet om de inte upplevs 
som värdiga i sitt bemötande av patienterna. Vårdarnas beskrivningar visar att de 
vet om att det förekommer ovärdigt bemötande gentemot patienterna, och även 
om de själva inte står bakom detta bemötande så vet de om det, men de gör ing-
enting. Det blir som en mörk hemlighet som de delar med varandra. Det kan vara 
svårt att ta upp de kränkningar som vårdare upplever att någon kollega utsätter 
patienter för och kritiken kan lindas in i förståelse över agerandet.  

 
… det är inte helt lätt... //… man försöker ju att göra det [ge kritik] på ett 
så fint sätt som man kan liksom, utan att såra… 



120 

 
… man försöker ju va… ja och förklara... //... men en del är så… ja vet i 
fan… nu vill jag inte generalisera, det är ju undantag va… men man har 
svårt att själv se sin roll i detta va… och då är det inte lätt heller va… men 
man måste ändå påtala det varje gång det händer va… men man [kolle-
gan] har ändå svårt att se… 

 
I vissa situationer anser vårdare att de kollegor som ger ett dåligt bemötande själ-
va får reda ut de uppkomna situationerna. Samtidigt förefaller vårdarna acceptera 
att både de själva och kollegor har dåliga dagar, då de kan gå över gränsen i sitt 
bemötande av patienterna, och då ger de varandra kollegialt stöd. 

 
Självklart går vi in och stöttar och hjälper varandra om det är någon som 
blir påhoppad så försöker vi att backa upp… om det nu är relevant för-
stås… Man kan ju ha en dålig dag och gå in och säga något klumpigt och 
då får man ju stå sitt kast, då får man ju gå och be om ursäkt naturligtvis. 

 
Samtidigt som vårdare försöker att medvetandegöra och ifrågasätta andra vårda-
res bemötande av patienterna, försöker de även finna naturliga förklaringar till 
kollegors agerande. 

 
… ifrågasättande det kan man ju bli… men istället för att gå till attack så 
kan man fråga: ”Vad hade det för syfte att du gjorde detta, hade du något 
syfte för det?”… Dom kanske har tänkt ut något, att såhär ska vi göra och 
sen har inte jag sett det utan jag ser det utifrån en annan synvinkel, utan då 
får man kanske gå och fråga: ”Vad var tanken bakom det här?”… Eller 
var det bara en idiotgrej… 

 
För det mesta så tror jag faktiskt att jag pratar med den personalen, i alla 
fall ta reda på varför personen reagerade som den gjorde… //… vad som 
hände, det kan ju vara så att man inte hörde allt som hände heller… från 
början då i konflikten eller diskussionen… och fråga vad var det som hän-
de, helt enkelt… att ta reda på det och se om man kan hjälpa dom på något 
vis… 

 
Vårdare kan även beskriva att de i personalgruppen har arbetat med frågor som 
berör bemötande av patienterna. 

 
… och vi har jobbat en hel del med just detta att kunna vara ärliga mot 
varandra och observera varandra och just att vi ska ha ett korrekt förhåll-
ningssätt till våra patienter… och är det så att vi brister i detta så får vi 
jädra ta att någon kommer och säger till oss… 

 
Ett ytterligare exempel på den rådande solidariteten kollegor emellan är situatio-
ner då en patient går till en vårdare och klagar på andra vårdares bemötande. För 
vårdaren innebär det att försöka lyssna på klagomålen och informera om möjliga 
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vägar att föra klagan vidare. Ett alternativ kan vara att hänvisa tillbaka patienten 
till den vårdare som klagomålen gäller.  

 
Då får jag lyssna, jag kan ju inte lämna ut mina arbetskamrater inför pati-
enten eller gå med i någon kritik mot kollegor eller så, nej jobbarkompi-
sar, det kan jag inte göra va… och det kan jag säga också va: ”Jag kan 
lyssna men jag var inte där då och om det är en sådan situation som du be-
skriver att du har blivit illa behandlad så tycker jag att det är beklagligt att 
det har hänt, men då kanske du och jag ska prata med den som du tycker 
att du har blivit illa behandlad av”… eller så va… eller att jag hänvisar 
dom. Dom kan klaga till socialstyrelsen, dom kan klaga till våra chefer då 
eller patientnämnden, dom har ju olika ställen att klaga till… 

 
På så vis avvisas patienten till förmån för att en kollega ska skyddas och för att 
upprätthålla en mörk hemlighet som tycks finnas inom den rättspsykiatriska vår-
den.  

Trots att vårdare upplever det som svårt anser en del det ändå som sitt ansvar 
att prata med kollegor som bemöter patienter illa. De vill förstå och hjälpa kolle-
gor som hamnat snett i sitt bemötande av patienterna, men samtidigt händer det 
att man allt för ofta inte tar upp dessa situationer med de kollegor det berör. 
Nedanstående citat ses alltså som ett ytterligare exempel på att det råder en mörk 
hemlighet vårdarna emellan.  

 
Oftast pratar man ju om det på något vis va… och reagerar man på det 
kraftfullt på något vis… det har väl även hänt gånger när man på något vis 
mer har hållt sig tyst… mer hållt sig tyst och väntat… och sedan tänkt ef-
teråt att det här borde jag egentligen ha sagt någonting om, men… så är 
det ju tyvärr att det händer ju också, men… dom flesta gånger så pratar 
man ju om det lite med sina arbetskamrater på något vis: ”Varför blev det 
så?, Kunde du inte ha sagt på något annat vis?”... Har man det förtroendet 
i en arbetsgrupp så kan man ofta ta upp det, men tyvärr så gör man inte det 
alltid… 

 
I vårdarnas beskrivningar framkommer det att vissa vårdare bemöter patienterna 
på ett sätt där de visar att det är de som bestämmer, och detta tycks få fortgå och 
accepteras av andra vårdare.  

 
… det är nog mer att man [vissa andra vårdare] är lite... //... ja lite hårdare, 
lite mer kompromisslös liksom att [vårdaren slår näven i bordet] ”Jag job-
bar här och här bestämmer jag”… liksom… 

 
Vårdare beskriver även hur de ibland upplever att vissa kollegor trycker ner och 
beter sig kränkande mot patienter, vilket beskrivs ligga dessa vårdare: ”… i fa-
tet… för det blir ju svårare för dom att jobba med patienterna, eller nå fram-
gångar med patienten när det liksom skär sig hela tiden”. I vissa situationer kan 
dessa kollegor till och med upplevas som orsaken till att en patient brusar upp. 
Denna vårdare kan på så sätt skapa dåliga förutsättningar för den aktuella patien-
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ten. Det handlar om kollegor som inte ser och respekterar patienterna och som 
straffar patienter för sådant som de själva som vårdare är orsak till. Det kan 
handla om kollegor som saknar insikt om sin egen roll i patientens agerande och 
beteende. Dessa vårdare tycks vara identifierade, d.v.s. andra vårdare vet vilka 
det är, men det tycks vara förpassat till den mörka hemligheten som man inte rik-
tigt orkar eller vet hur man ska ta tag i. Vårdaren nedan kan berätta om det trots 
att han upplever det som svårt. 

 
Ibland finns det ju… nästan…… det är ju svårt att säga detta, men nästan 
så att personalen själv har dragit igång något va, genom att uppträda mot 
patienten… som t.ex. det sitter någon i korridoren som har en lite taskig 
dag och man [en vårdare] säger HEJ… och han [patienten] svarar inte då 
va, och sen går man [vårdaren] igen och säger HEJ och spänner ögonen i 
den [patienten] och säger HEJ och till slut så fräser patienten kanske: 
”Vad i helvete!”  Och det blir liv då va, och då börjar personalen att skälla 
tillbaks och bla, bla, bla och sen är det ett jäkla liv som man [vårdaren] har 
dragit igång och det blir nästan slagsmål om man nu går till lite ytterlighe-
ter… Då menar jag att den personalen har uppträtt väldigt oproffsigt, för 
den patienten mår inte så bra just då kanske och då kan man nöja sig, det 
räcker ju med att jag säger HEJ va, får jag inte ett svar så ska jag ju inte 
provocera fram ett och sen går man in och skriver i papperna va, att ”Kalle 
är obalanserad och bad mig dra åt helvete” och bla, bla, bla… nej, men då 
skriver man något negativt om patienten som man själv har provocerat 
fram… Sånt kan ju hända och det är ju åt helvete egentligen för där har ju 
patienten fått ett dåligt omdöme i papperna för att jag har betett mig 
oproffsigt i mitt jobb då va… och det kan inte alla se va, man kan inte se 
det, utan man kräver av patienterna i alla läge som man knappt kan kräva 
av friska va… man stiger ju inte ner och hittar dom där dom är och börjar 
jobba därifrån, utan man har sin norm om hur man ska vara och är man 
inte det så… det blir så fel va… En del tycker jag inte, som jobbar med 
sånt här, kan liksom, dom har inte den fingertoppskänslan… och sådana 
personer hamnar ofta i… ja… alltså i situationer och gräl med patienter 
och så som jag tycker är helt i onödan va… //... och går man tillbaks så är 
det ofta samma personer som hamnar i sådana här grejer. 

 
Samtidigt som denna vårdare ser hur fel sådana situationer är så råder det en so-
lidaritet kollegor emellan och de går inte in och agerar i ett pågående ovärdigt 
bemötande av en patient. På så vis skyddas inte patienterna vid ovärdigt eller 
kränkande bemötande, utan bemötandet accepteras när det sker och diskuteras 
först efteråt. 

 
Vi kan ju inte gå ut och hänga varandra framför patienten… om man säger 
så va… för har någon sagt någonting och jag tycker att det är åt helvete så 
kan jag ju inte gå och ändra på det va, det får man ju liksom ta med den 
personen sen i enrum liksom… 
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Vårdarna menar också att dessa vårdare får en annan funktion som vårdare: ”… 
dom får väl inte någon större relation till patienterna heller, utan dom får mer 
någon vaktfunktion eller så”. Vårdare kan även beskriva situationer då de själva 
har gått över gränsen i sitt bemötande av patienterna. I sådana situationer upple-
ver dessa vårdare det som ett stöd då kollegor går in och stöttar, hjälper och rent 
av skyddar dem i den uppkomna situationen.  

 
… man har kört fast då som personal också för att man är så pass förban-
nad på den här patienten så man tänker kanske inte professionellt i alla 
tillfällen och då måste man ju hjälpa till… Jag har också varit i en sådan 
situation när jag har stått och skrikit åt patienter och då kommer mina kol-
legor och hjälper, backar upp mig där liksom… för det kan väcka sådana 
heta känslor ibland… 

 
Vårdarna erfar även att de har ett eget ansvar att be om hjälp om de hamnar i si-
tuationer som de inte kan hantera på ett professionellt sätt. En vårdare beskriver 
att det kan handla om en mognad, att det är genom erfarenhet som de lär sig att 
våga be om stöd och hjälp. 

 
Sen är det ju upp till en själv också, man måste våga, det är ju inte det att 
man är dålig personal utan jag tycker att det är en styrka att säga: ”Kan du 
inte hjälpa mig här nu, jag känner att det är jobbigt”… jag kan ju se det 
bara ur det jobbiga perspektivet, men dom andra kan ju se det… och då 
känner man att det finns ju ändå lite ljus och lite hopp i det här va… det 
kanske är något man lär sig med åren att våga be om hjälp. 

 
Det är också viktigt för vårdarna att ha koll på hur väl nya kollegor passar in i 
den rådande vårdkulturen. Nya vårdare måste visa att de passar in.  

 
… och har man inte det så blir man inte speciellt långvarig här för man har 
ju ögonen på sig rätt mycket när man kommer som ny i början så att dom 
märker det den äldre personalen vilken typ av människa man är, hur väl 
man passar in. För det kan förstöra jättemycket om det kommer en ny 
som, en personal då som inte riktigt kan hantera detta, det skapar väldigt 
stor oreda ibland… 

Maktens maktlöshet 

Att vara vårdare inom den rättspsykiatriska vården innebär att ha makt men sam-
tidigt ändå vara maktlös. Vårdaren erfar makt mot patienterna: ”… man är i 
överläge jo… det får man inte glömma bort ju… så dom är ju i underläge som 
sagt var”, men samtidigt erfar de en maktlöshet i vårdandet av vissa patienter: 
”Vissa kommer man inte så jävla långt med, det är ju bara så”. Vårdarna erfar 
både makt och maktlöshet med de regler och lagar som styr vården och genom 
att det är andra instanser som bestämmer ramarna för vårdandet: ”Det är ändå en 
länsrätt som avgör om patientens vistelsetid och så vidare, det är en rättslig pro-
cess som avgör, som inte vi kan styra över”. Samtidigt kan detta faktum, att det 
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är en instans som bestämmer och som avgör vårdens yttre ramar, ge en trygghet 
för vårdarna. De kan använda sig av och luta sig mot länsrättens beslut i vårdan-
det.  

 
… så behöver jag aldrig gå och oroa mig för att dom [patienterna] har lu-
rat mig, så att jag går och släpper ut dom för tidigt… den tanken behöver 
ju aldrig komma upp i huvudet på en, det är ju inte jag som bestämmer… 
och det är rätt så skönt för… är det en tjabbig patient som: ”Ja men jag vill 
gå ut” och dom tjabbar hur mycket som helst och då är det väldigt lätt att 
flytta över det här: ”Nej det är länsrätten som bestämmer det, jag kan inte 
göra mer än att stötta i detta”… så dom fördelarna är det ju… 

 
Men vårdarna kan även hamna i situationer då deras och länsrättens åsikter går 
isär beträffande hur patienterna ska vårdas. I dessa situationer kan vårdarna erfa-
ra en maktlöshet gentemot länsrätten då de upplever att länsrätten inte lyssnar till 
eller tar hänsyn till vårdarnas åsikter i sina bedömningar av patienterna.  

 
Men sen är det ju väldigt tråkigt då när man har en patient som har gjort 
fruktansvärda brott, men kommit fruktansvärt långt i sin sjukdomsinsikt 
och näst intill, ja han skulle klara sig ute och han nekas gång på gång på 
gång i länsrätten… och istället då när man har haft den här jättemotivera-
de patienten då och han bara får nej hela tiden, då blir han ju mer och mer 
omotiverad… det är ju lite frustrerande. 

 
Vårdarna kan också uppleva att länsrättens beslut går emot deras syn då de inte 
känner att en enskild patient är klar för utskrivning, men ändå blir utskriven av 
länsrätten.  

 
… då om man ser att dom kanske kommer ut i alla fall och… dom mår 
inte bra själva och risken är stor att dom gör brott och skadar andra män-
niskor, javisst det är ju jobbigt… 

 
Vårdarna kan till och med uppleva att länsrättens beslut ibland hindrar vårdandet 
och att patienterna av den anledningen går tillbaka i sin utveckling. 

 
… och ibland kan det ju vara så att vi har planerat en sak när det gäller 
den här patienten. Vi tycker att hon har kommit så här pass långt att hon 
klarar av det här nu men det anser inte länsrätten… och det stoppar ju om-
vårdnaden ett tag för då får man ju gå tillbaka… 

 
Men samtidigt kan vårdarna känna makt genom att de är personal, och till viss 
del även känna sig som företrädare för straffet: ”Vi blir ju nästan företrädare för 
straffet, att det är vi som har dömt dom till LRV113 eller så” och de ser vården 
som: ”… en form av konsekvens efter en kriminell handling”. Men samtidigt be-

––––––––– 
113 LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård. 
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skriver vårdarna patienternas utsatthet: ”Dom är ju helt i våra händer ju... //… 
dom är ju jävligt utlämnade om man tänker på det, så är dom ju fruktansvärt ut-
lämnade”. En vårdare beskriver betydelsen av att vara medveten om den makt de 
besitter som vårdare, för att förhindra att de missbrukar sin makt: 

 
… så har man ju en otrolig makt utifrån att dom här patienterna många 
gånger är så pass kantstötta. // Dom har så många områden som dom är 
skadade på och det gör det ju också så otroligt viktigt hur vi är och hur vi 
agerar och hur vi bemöter och… Alltså helheten blir väldigt viktig att vi… 
vi måste tänka oss för många gånger i situationen även när vi blir arga så 
får man försöka och göra det på ett bra sätt… 

 
Den makt vårdarna upplever att lagstiftningen ger dem ser de även som en hjälp i 
vårdandet, genom att de med lagens hjälp kan få patienterna ”att stanna upp och 
inte bara springa vidare”. Vårdarna ser att de genom lagen har: ”… en möjlighet 
att begränsa dom... //… dom får inte gå utanför dörrarna helt enkelt, dom kan 
inte fly, dom måste ta tag i sina problem”. 

Vårdarna beskriver även en medvetenhet om att de genom sin makt kan på-
verka patientens situation negativt: ”Jag kan ju ställa till det jättemycket för en 
patient om jag vill”. Vårdarna erfar dock inte att de missbrukar sin makt utan: 
”… den makten man har den använder man ändå till att göra något gott” och 
”jag har inte varit med ännu under mina år här, att någon har missbrukat det, 
man har hört talas om det givetvis, men…”. 

Samhällets syn på den rättspsykiatriska vården påverkar vårdarna: ”Det är ju 
tyvärr så att psykiatrin har ju många offentliga ögon på sig, så man är ju lite 
ängslig för att göra för stora misstag” och som vårdare råder en rädsla för att 
hängas ut i media och för att inte kunna påverka den massmediala bilden. 

 
Man måste ändå tänka på det hela tiden själv, skulle det hända någonting 
när jag är ute så kan man hängas ut… inte som person men… man känner 
att man har ett tungt ansvar liksom… 

 
Vårdarna upplever att det finns både otydlighet och en motsägelsefullhet i det 
vårduppdrag de har, genom att de både ska vakta och vårda. De känner inte bara 
ett ansvar gentemot patienterna utan även gentemot samhället. 

 
Det som är motpolen egentligen till varandra som vi alltid får arbeta med 
inom den här typen av vård och behandling, det är att… samtidigt som det 
krävs utav myndigheter som socialstyrelsen och så vidare, att vi ska be-
driva vård och behandling, samtidigt så ska vi skydda dom här och vi ska 
skydda samhället från dom här patienterna… 

 
När vårdarna anser att de har nått fram till en patient och lyckats skapa trygghet i 
relationen, då kan de också se resultat av sitt vårdande: ”… efter ett tag när hon 
har lärt känna en då och känner en trygghet… då har hon bland annat börjat att 
lyssna på en, på vad man säger”. Vårdandet inom den rättspsykiatriska vården 
innebär även att vårdarna stundom står inför det faktum att de inte lyckas nå pa-
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tienterna: ”Vissa kommer man inte ens dit att dom själva inser att dom behöver 
hjälp”, vilket väcker maktlöshet hos vårdarna då de har ambitionen att vårda 
men inte lyckas. Emellanåt följer patienterna inte villkoren för vården och då 
vårdarna inte lyckas nå patienterna och skapa en relation med dem, innebär det 
ett hinder för vårdandet. 

 
Det svåraste… det är om man inte får kontakt med patienten så att man 
inte kan vara öppen, man får inte igång dialogen… för då är det ju kört, 
det är ju det som är det viktiga. 

 
De patienter som upplevs som omöjliga att nå väcker villrådighet, hopplöshet 
och uppgivenhet hos vårdarna: ”… att det är någon som får kontakt med patien-
ten… och att man kan överlämna lite till dom andra i personalen”. Vårdarna be-
skriver hur de tappar motivationen i vårdandet av de patienter som inte upplevs 
vilja anpassa sig till vårdarnas och vårdens villkor.  

 
… när man liksom känner att man kommer ingenstans… framförallt då 
som i detta fallet en patient som är helt omotiverad till allting, han vill inte 
vara med i någonting, vill inte delta i någonting som vi har att erbjuda 
egentligen, dom vill inte gå ut även om man får med personal, då blir det 
ju tungt därför då står man ju bara och stampar, vi kan ju inte göra något 
om vi inte gör det ihop med patienten… 

 
Vårdarna ger inte samma uppmärksamhet eller engagemang till de patienter som 
inte upplevs som motiverade till att ta emot vården och vårdarna ger till sist upp 
vårdandet av dessa patienter. En maktlöshet träder fram hos vårdarna då de inte 
lyckas med dessa patienter: ”… man är rätt så liten i världen just då”. Till synes 
hänger omotiverade patienter ihop med omotiverade vårdare och det tycks hand-
la om en växelverkan mellan makt och maktlöshet. 

 
… när inte patienten vill något, det kvittar vad du kommer med och du går 
in varje dag: ”Idag är det så fint, idag kan vi gå ut en sväng” // (F: Så du 
försöker?) Jojo visst, men det trappas ju av med till sist va… //… har man 
fått nej hundra gånger så minskar ju motivationen där med så är det ju, vi 
är ju inte mer än människor vi heller… 

 
Alltså just den här frustrationen, det är jättejobbigt att känna det… jag har 
tiden här och han vill ingenting, vad jag än gör så kommer jag ingenstans. 
Jag hittar inget för att få honom motiverad och man blir ju självklart mer 
irriterad och mer lättirriterad när det är sådana patienter. Man känner att 
man försöker och försöker och försöker och ingenting händer. 

 
Vårdarna känner sig nonchalerade genom att patienterna inte lyssnar på dem och 
genom att patienterna motsätter sig deras krav. Vårdarna erfar att patienterna ut-
nyttjar den makt de har genom att inte delta i det som vårdarna erbjuder, d.v.s. de 
ställer inte upp på vårdandets villkor. På frågan, om på vilket sätt patienterna kan 
utnyttja detta, svarar en vårdare: 
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Ja, låta bli att ha vårdlagssamtal, låta bli att aktivera sig, låta bli att samta-
la med oss, låta bli att göra någonting. Vi har ju morgonsamling varje 
morgon… vi har 13-14 patienter och det är kanske två på morgonmötena 
och vi kan inte gå och säga till dom att: ”Du ska vara med på morgonmö-
tena” [vårdaren] ”Nej, jag känner inte för det” [patienten] ”Nä, det var ju 
synd” [vårdaren]... //... Där har vi överenskommelse då att: ”Kommer du 
inte till morgonmötet så får du inte gå ut” men det vet dom ju att det håller 
ju inte i längden, vi kan ju inte låta dom sitta här inne i all evighet, vi mås-
te ju jobba med dom, vi måste ju få ut dom på ett eller annat sätt så då kan 
dom ju strunta i det där. 

 
Citatet visar hur maktlösa vårdarna kan känna sig då patienterna inte gör som de 
vill. De kan också känna sig utsatta och hotade av patienter i vissa situationer. 
Vårdare som utsätts för hot känner osäkerhet och rädsla: ”… blir man rädd, då 
blir man ju ingen bra personal heller”. Hot som riktas mot den egna personen, 
innebär ett hot mot den egna existensen. En vårdare som har utsatts för ett direkt 
hot mot sig själv klarade inte av att jobba kvar på den aktuella avdelningen. Hon 
beskriver nedan hur hon reagerade då hon fick reda på att patienterna uttalat ett 
direkt hot mot henne. 

 
Det kom som en chock för mig, när jag kom till jobbet så fick jag reda på 
det… men sen… jag var kvar någon dag, sedan gick jag hem så jag var 
hemma faktiskt nästan en månad, och det kändes skönt att få lite distans 
till det och komma ifrån det lite…… nej man var inte så bra… det var 
man inte och gå dit och känna hur ska denna dagen bli… och ångest, då är 
man ju ingen bra personal heller ju… 

 
Trots att patienterna är frihetsberövade kan vårdare uppleva att de har makt och 
massor av rättigheter.   

 
Dom har så himla mycket rättigheter… Vi får ju inte använda några 
straff… ha något strafftänkande utan har dom handlat jättegalet så blir det 
endast några få konsekvenser… så dom kan ju utnyttja det väldigt långt… 
så vi kan ju inte göra någonting som inte patienten känner för om man sä-
ger så. Det är ju inte bra, det ska man ju inte göra men alltså har patienten 
gjort något väldigt dumt t.ex. tagit droger eller något… varit inne på av-
delningen och varit drogpåverkad så kan vi inte göra någonting… och då 
har man inte så stor makt… 

 
Vårdarna kan känna frustration och maktlöshet över att vården ska ske enligt 
överenskommelse med den enskilda patienten. Vårdare beskriver önskemål om 
att kunna ställa mer krav på patienterna och att kunna ta till rejäla sanktionerade 
konsekvenser när patienterna beter sig på ett icke önskvärt sätt.  

 
… allting ska ske i överenskommelse med patienten, vad vi än ska göra så 
är det i överenskommelse med patienten… vad dom än har gjort för dum-
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heter, riktiga dumheter kan det vara, så är det med överenskommelse med 
patienten och det är inte säkert att den [patienten] vill göra det… 

 
Ur vårdarnas beskrivningar kan skönjas att de erfar att patienterna på vissa om-
råden har det för bra, att det ställs för lite krav och att patienterna kan göra som 
de vill och ”utnyttja” vården. 

 
Dom ska ju betala en vårdavgift här och det är ju någonting som har blivit 
att… folk [patienterna] betalar ju mindre och mindre fast dom egentligen 
har pengar, man prioriterar annat och… ja, man [vårdaren] bara skakar på 
huvudet… 

 
Det råder även en känsla av att vårdens fokus inte alltid är att patienterna ska kla-
ra sig ute i samhället igen. Det finns t.o.m. beskrivningar som tyder på att vården 
kan bidra till en snedvriden bild hos patienterna om hur de ska bete sig i samhäl-
let. Dessa vårdare menar att vården är alldeles för undfallande för att patienterna 
ska ta tag i sina problem och de beskriver en irritation över att inte ha rättigheter 
att kontrollera vissa saker.  

 
Då kan jag bli lite irriterad, det kan jag ju säga va… men det beror ju lite 
på hur man blir bemött… eller om man nu tar emot dom här resorna med 
tacksamhet eller inte, tycker att det är någon självklarhet eller tycker att 
allting är välförtjänt och vill ha mer och mer… Men när man [patienten] 
dessutom inte betalar sin vårdavgift då tycker man inte att det är… då kan 
man inte ens sköta en ekonomi eller… man prioriterar fel grejer då… vår-
den som sådan, man får försöka att ha lite helhet i det. Ska det gå bra i 
framtiden så får man ju försöka att klara räkningar under tiden man är här, 
för här är det ju lätt, för att sitta ute då blir det ju ännu värre ju… lite så-
dana grejer kan ibland sticka i ögonen på en… 

 
Vårdarna beskriver att de ibland blir bortvalda av patienterna, men även av andra 
yrkesgrupper: ”… ibland har vi psykologer som inte vill att vi ska vara med lik-
som och då känns det ju liksom lite tråkigt”. I dessa situationer erfar vårdarna att 
de saknar makt att påverka vården, liksom när patienterna väljer bort dem: ”… 
då blir vi nonchalerade av patienten. Då är inte han intresserad av att ha någon 
djupare relation med oss”. I de situationer då samarbetet med andra yrkeskate-
gorier inte fungerar kan vårdarna känna sig utanför den aktuella patienten och 
dennes vård: ”Vi betyder ingenting för patienten… vi får då stå får det negati-
va... //... då blir det ju bara den andra sidan… då har vi ingen funktion att fylla 
liksom”, vilket ger en maktlöshet i vårdsituationen.  

Vårdarna erfar att det även finns en risk att enskilda patienter tar över och styr 
enskilda vårdare: ”Det kan ju börja i en mindre skala men sen blir det mer och 
mer… tar alla fingrar på handen om man säger… och då är det svårt att brom-
sa”. En vårdare beskriver de svårigheter det innebär att vårda patienter som 
kommer från kriminalvården. 
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Dom kräver så pass mycket av oss och dom kommer från ett ställe där 
dom är vana vid att det finns så pass mycket regler som är så strikta. Här 
är det lättare att böja på dom reglerna… och har dom väl böjt på dom en 
gång så… tar dom nästa och nästa och nästa. Det där kan gå jättesnabbt, 
man märker knappt det förrän man står där och då har dom kanske ett 
övertag i situationen och det kan kännas väldigt obehagligt ibland. 

 
Även frustration kan väckas hos vårdarna i situationer då patienterna ”faller in i 
samma mönster som tidigare” och då de upptäcker att patienterna inte förändrats 
under vårdtiden. Vårdarna beskriver att: ”… med vissa patienter kan man ibland 
känna att man kör fast, att det händer ingenting och… då blir man ju frustre-
rad”. Vårdarnas beskrivningar kan liknas vid att de hamnar i ett ”träsk” av upp-
givenhet. 

 
… framför allt då när man har… patienter som är lite tyngre, svårare att 
motivera och… där man känner att man går i någon jävla sirap och man 
kommer ingenstans va… //... då är det tungt va… och så kan man inte ha 
det i längden… 

 
Vid misslyckanden, om exempelvis patienterna återfaller i nya brott, väcks hopp-
löshet hos vårdarna.  

 
Det läggs ner ett jävla jobb under två-tre år... //… sen händer det att sam-
ma dag eller dagen efter så har patienten sabbat det… 

 
… men sen om det går lite hackigt och knackigt det är ju inte hela värl-
den… om det begås likvärdiga brott då är det ju ett totalt misslyckande… 
då har det ju varit, då har det ju varit lyxförvaring här… 

 
Av vårdarnas beskrivningar framkommer det att de ibland upptäcker att patien-
terna fogar sig och anpassar sig bara för att komma ifrån vården, och när de inser 
det väcker det likgiltighet hos vårdarna. 

 
Vissa tänker säkert så att jag går med i detta och så fort jag kommer ut så 
kommer jag att återgå i brottslighet eller så fort jag kommer härifrån så 
går jag ner på systembolaget och köper… // Det hör man ju att dom pratar 
om också… jag menar då kan man ju känna att det är rätt så menings-
löst… det man håller på med… 

 
Vårdarna erfar en frustration då de undanhålls information som råder patienter 
emellan: ”Visst kan man bli lite irriterad när man vet att dom visste om det… då 
kunde dom väl ha sagt något”, samtidigt så accepterar vårdarna att de inte kan 
kontrollera allt som händer patienter emellan: ”Det händer alltid saker bakom 
våra ryggar som vi aldrig får veta men… det är ju bara att försöka att vara 
uppmärksam”. Det finns en strävan att acceptera motgångar för att orka vårda 
vidare. Det handlar om att leva med att patienterna misslyckas: ”Vi har inte fått 
tillbaka så många, fast man har hört att dom inte har klarat av det ute ändå, 



130 

utan att man är på något annat sjukhus”. Som vårdare innebär det att kunna ta 
bakslag och gå vidare.  

 
Man har ju blivit lite arg ibland ju, man tycker att det har gått så bra innan 
och… sen börjar han knarka eller vad han gör, sen kommer han tillbaka… 
och han har lovat att han inte ska hålla på med sånt och… då kan man bli 
lite irriterad… men det är bara att bita ihop och börja om igen. 

Vårdmiljöns och strukturernas påverkan på vården 

Vårdandet inom den rättspsykiatriska vården påverkas till stor del av yttre struk-
turer såsom rättsväsendet och den egna organisationen. Vården sker dessutom i 
en begränsande och säkerhetsanpassad miljö. Vården påverkas även av att den är 
uppbyggd på och beroende av vårduppdrag ifrån andra vårdaktörer. Vårdarna be-
skriver att det i den rådande vårdkulturen finns tydliga spår av att alla patienter 
ska vårdas utifrån samma mall: ”Det finns en tendens i kåren så att säga att man 
ska ha sina jävla stegar och allting ska ta lika lång tid med alla”. Innebörden 
blir då att struktur och ramar går före tanken om individuell vård, vilket gör att 
den enskilda människans behov tenderar att försvinna. En vårdare beskriver en 
upplevelse av att det inte fungerar att utgå från samma mall för alla patienter: 

 
Ja, man måste ju se mer individuellt till individen, vad är bäst för just 
denna va… och för vissa kan det vara bäst och skynda lite långsamt och 
dom behöver det och för dom är det jättebra… men sen en kategori kan 
det fungera bättre att gå lite fortare fram och det funkar ändå och det fun-
kar bättre om man gör så va… men det är så lätt att hamna i mallar: ”In-
nan du får det så ska du vara så länge och innan du”… och det är ingen 
riktigt bra modell heller egentligen… 

 
Vårdarna upplever att vårdandet påverkas av den miljö där vården bedrivs. De av 
vårdarna som vårdar i en mer öppen miljö ser positiva konsekvenser för vårdan-
det.  

 
Vi har en patient som när vi var där borta så var det nästan bråk varje 
vecka och nu är det knappt aldrig… så där ser man stora skillnader på hur 
miljön kan påverka… 

 
Avdelningens miljö och dess säkerhet är även anpassad efter vilka patienter som 
vårdas på de olika avdelningarna. En vårdare som arbetar på en intagningsavdel-
ning beskriver de förutsättningar som krävs där för att kunna vårda. 

 
… vi har mycket personal och är en liten enhet, det gör att ofta kan vi han-
tera den här typen av patienter som är våldsamma och inte fungerar på 
andra enheter… 

 
På en akutavdelning råder det t.ex. fler restriktioner. 
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På den här avdelningen har vi inga mobiltelefoner, patienter har restriktio-
ner här och därför är det inte öppet till telefonhytten utan dom kommer 
och säger till personalen så öppnar vi… 

 
Samtidigt beskriver en annan vårdare hur de strävar efter att göra patientens mil-
jö och tillvaro på akutavdelningen bättre. 

 
Vi har rastgården öppen mer om det är fint väder och att vi bedömer att si-
tuationen på avdelningen är stabil så har vi rastgården öppen kanske en 
timme extra på dagen… patienterna har ju egna kläder… dom får ha 
ganska mycket egna saker på rummet och sina bandspelare och CD-
skivor… 

 
Å ena sidan upplevs miljöns struktur och säkerhet som viktig för vårdandet, å 
andra sidan ses miljön som instängd och svår att vårda i: ”… miljön i sig och gå 
instängd med 13 medpatienter kan ju självklart vara tufft för många”. En vårda-
re beskriver vikten av att försöka sträva efter att normalisera vårdmiljön: ”… nå-
gonstans i detta är det ju ingen normal miljö att bo i så det inte är, och lite är ju 
vårt jobb att faktiskt försöka göra det så normalt som möjligt”.  

I vårdarnas beskrivningar framkommer att miljön har stor påverkan på möj-
ligheterna att vårda, och då framför allt utemiljön: ”… många när dom lämnar 
huset här, så säger dom, va skönt att bara vara utanför sjukhuset”. Att vistas 
med patienterna utanför vårdinrättningen ger en mer naturlig samvaro med pati-
enterna. 

 
Dom blir ju, vad ska jag säga… lite mer avspända många va. Man får 
komma ner på stan och slippa det här sjukhusspråket, man har ett annat 
språk också liksom, man kan titta runt omkring, man går i affärer, man fi-
kar och man kan sitta och diskutera och visst det behöver inte vara mer, 
man kan titta på naturen, fåglar och bilar och många tycker om att titta på 
folklivet. 

 
Vårdare beskriver att vistelser utanför avdelningsmiljön ger möjligheter att få en 
annan kontakt med patienten än inne på avdelningen. De visar på betydelsen av 
att få vara tillsammans med patienterna i en friare miljö där de dessutom inte har 
andras blickar riktade mot sig. 

 
… sen inbillar jag ju mig att det är viktigt för patienten med, än att gå in-
nanför fyra väggar, liksom att få komma ut i naturen och få känna dofter 
och jag tror att det är helande i sig på något vis… //… det är också helt 
annorlunda när man är ute och vandrar här, och då blir det helt annat prat 
på något vis… Där kan man umgås på ett annat sätt än när man sitter inne 
på avdelningen, det blir liksom mer avspänt och såhär… 

 
Vårdarna erfar att de i vardagslika situationer kommer närmare patienterna: ”… 
sitter man i ett rum och samtalar då kan det oftast bli rätt så enformigt, frågor 
ställs och man får korta svar… tar man en promenad… så blir det mer öppet”. 
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Vårdaren ”känner sig lite friare” i kontakten med den enskilda patienten under 
utevistelser. De upplever att kontakten blir annorlunda och ”… man har ju mera 
att prata om och patienten blir lite mera avspänd”. Vårdaren möter den enskilda 
patienten ute i ett mer jämlikt förhållande, och kan uppleva sig mer som en vän 
eller medmänniska: ”det blir inte den här patient-vårdare rollen och det kan 
dom ju säga att dom känner nästan att dom har en kompis med sig”. 

Vårdare inom den rättspsykiatriska vården måste ha fokus på både den egna 
och patientens säkerhet, vilket inbegriper både miljömässig säkerhet och säker-
het i de bedömningar som görs. En vårdare beskriver sitt säkerhetstänkande vid 
möten med patienter som är aggressiva. 

 
… någon som är väldigt aggressiv eller så, då har man ju ett annat bemö-
tande, man får ju vara mer vaksam… // Det är ju sådana praktiska saker… 
man gör ju hela tiden kontinuerliga bedömningar var man har patienten, 
hur dom mår och riskbedömningar gör man hela tiden också… 

 
Vårdarna beskriver vikten av att ha ett säkerhetstänkande då de vistas ute med 
patienter: ”… om dom skulle sticka eller göra något, då måste jag ju… sköta det 
som jag ska sköta”. De beskriver emellertid att den största säkerheten är att ha en 
god relation med patienterna: ”Lyckas jag att skapa en bra relation till en patient 
så värdesätter jag den mer än att gå och ha ett larm på sidan i byxan”. En god 
relation med patienterna ger vårdarna trygghet.  

 
Det är något som jag personligen och säkerligen andra också försöker att 
bygga sin säkerhet runt omkring, man kan inte bygga sin säkerhet runt 
larm och hög bemanning, givetvis är det väldigt viktigt också men det 
grundläggande är ju ändå och ha en relation med patienterna så att man 
kan lita på dom i alla fall så pass mycket… 

 
Det är en mindre risk att patienterna avviker från vårdare vid utevistelser om de 
har en bra relation med vårdaren. 

 
… det är aldrig någon som har rymt från mig. // Då sticker man hellre när 
man har en frigång eller så än att… För det händer ju dock att folk sticker 
från personal, men jag tror att det har stor betydelse den relation jag har 
till patienterna… 

 
En god relation ger även vårdarna en större säkerhet och bidrar till att de lättare 
kan hantera våldsamma situationer: ”… det kändes som att det var det som räd-
dade mig den gången och så har det varit flera gånger innan... //... detta var en 
som jag kände att jag har kommit rätt så nära”.  

Då den rättspsykiatriska vården måste hålla en viss säkerhetsnivå blir vården 
också sårbar för de omständigheter som påverkar möjligheten att hålla den sä-
kerhetsnivå som krävs. En vårdare beskriver hur t.ex. personalbrist begränsar 
vårdarnas möjligheter att göra enskilda aktiviteter med patienter, och på så vis 
begränsar de vårdande möjligheterna. 
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Under långa tider… har vi varit jävla dåligt med personal och så, som gör 
att det blir vissa begränsningar. För jag menar ju ändå det här att göra sa-
ker tillsammans med patienten, är ändå det som är det viktigaste och som 
ger mest i förlängningen och är man då dåligt med personal långa tider så 
minskar ju dom här möjligheterna till att göra det va, och det känns lite 
tråkigt. 

 
Denna vårdare ser också att personalbrist ger direkta konsekvenser på patienter-
nas motivation att vilja delta i vården. 

 
… det kan ju också få konsekvensen av att… så när man är uppe på mor-
gonmötet och så och man ber om grejer… och konsekvensen kan ju bli att 
man ger fan i att stiga upp… att man ligger hela förmiddagen istället… 

 
Vårdarna beskriver att de arbetar i vårdlag, vilket innebär att en grupp vårdare 
har ansvar för en viss grupp patienter. Även den strukturen har flera sidor. Vår-
daren nedan beskriver hur vårdlagen kan vara ett hinder för vårdandet, då hon 
upplever att det inte är tillåtet att ta sig an en patient som hon lyckats nå, men 
som vårdas i ett annat vårdlag.  

 
… och så när vi jobbar i vårdlag så har man ju sina ”gubbar” men då är 
det ju viktigt tycker jag, men nu funkar det inte riktigt så… att man då kan 
byta vårdlag lite så att den som har lite kontakt hamnar i samma vårdlag 
eller patienten hamnar i dennes vårdlag… (F: Hade det varit bättre tycker 
du?) Jaa, man måste kunna arbeta över dom här vårdlagen… hittar jag en 
gubbe som jag har bättre kontakt med än dom i hans vårdlag så kanske jag 
får hjälpa hans vårdlag lite… (F: Mmmm… vad är det som hindrar er att 
jobba så?) Det är ju vårdlagen i sig alltså att… all kontakt som patienten 
har utanför avdelningen så är det ju vårdlaget som är kontakten. Det är ju 
det som kan ställa till det då om jag utanför vårdlaget får en bättre kontakt 
med någon eller sådär, men då får ju jag försöka att styra in patienten till 
att försöka samtala med sitt vårdlag. 

 
En vårdare som arbetar på en avdelning, där vården inte bedrivs utifrån fasta 
vårdlag, beskriver hur de istället formar vårdlagen utifrån diagnoser och intres-
sen. De kan även utgå ifrån egenskaper hos vårdarna såsom ålder och kön. Det är 
således inte heller här den enskilda patientens behov som styr hur ett vårdlag 
sätts ihop. 

 
Vi har inga fasta vårdlag hos oss, utan vi sätter ihop ett nytt vårdlag för 
varje patient som kommer, beroende på att vi har så många olika diagno-
ser nu. Vi har autism och vi har psykospatienter, vi har självdestruktiva 
och vi har missbrukare och man har märkt att viss personal är mer intres-
serade av att arbeta med autismspektrumstörningar och en del är mer in-
tresserade av att jobba med missbruk. Man försöker att mixa ihop ett bra 
vårdlag plus att det ska både vara män och kvinnor och gärna varierad ål-
der. 
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Vårdarna ser en risk i att patienten som människa försvinner bakom de bedöm-
ningar som görs då dessa ofta utgår från diagnoser och de brott som patienterna 
gjort sig skyldiga till. Vårdaren nedan verkar efterfråga en annan syn av patien-
ten. 

 
Så tyvärr så är det många gånger som sådana här instanser ser till t.ex. 
diagnoser, domar och sådana här saker då va, dom kanske egentligen inte 
ser personen bakom… och ibland kanske dom ser personen före domar-
na… för ibland kanske det faktiskt är så att man måste se diagnoser eller 
brott och så före själva personen... //... det är sådant som begränsar vårat 
arbete emellanåt. 

 
Organisationen utgör både trygghet och hinder. Vårdarna ”ser sin roll i organi-
sationen” och erfar en trygghet i de situationer då vårduppdraget är ”klart och 
tydligt” och då de vet vad som gäller. I vissa situationer kan det vara andra fak-
torer som styr såsom ”en remisslista som är lång” och det innebär att vårdarna 
måste följa de riktlinjer som kommer från organisationen.  

 
… ibland vill dom att vi… jobbar mer aktivt för det är ju pengar som 
styr… tyvärr… och så ibland går vi kanske något steg för långt än vad 
dom som har hand om kassaapparaten vill… 

 
Vidare beskriver vårdarna hur vårduppdraget och patientens önskan många gång-
er går isär. I dessa situationer menar vårdarna att det ändå är vårduppdraget som 
får styra vården. 

 
Det är ju alltid jättesvårt att hjälpa människor som är så pass bestämda på 
sin framtid och vad dom vill göra när dom kommer ut och det är jättesvårt 
för oss att hjälpa dom så pass långt… Vi har ju fått ett vårduppdrag då 
från deras hemlandsting att: ”Detta ska ni göra annars så tar vi hem ho-
nom”… det viktigaste enligt vårt sett att se det är att vi kanske lyckats 
med det, men patienten kanske inte alls tycker så… 

 
Vårdarna beskriver sig som en del i ett större sammanhang där betydelsen av att 
kunna samarbeta i organisationen är stor, för att det ska fungera på bästa möjliga 
sätt. 

 
Vi har en väl så viktig funktion att fylla om man jämför med att dom typ 
går till psykolog och det här va, men på något vis så har vi ju samarbete 
med psykologen. Vi vet ju på det stora hela vad dom jobbar med och vi 
kanske försöker att jobba på vårt sätt men med något liknande så att vi 
drar åt samma håll och så här va… så jag ser det som en helhet att vi job-
bar tillsammans. 

 
Vårdarna kan även se lagarna som ett stöd då de med dess hjälp kan bestämma 
över och begränsa patienterna. Men samtidigt som vårdarna hänvisar besluten till 
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länsrätten kan de använda sig av länsrätten som påtryckning för att styra patien-
ten i en viss riktning. 

 
… sen är det väldigt viktigt att vi belyser att: ”Det är inte vi som bestäm-
mer, men om två veckor, om vi har sett att du har skött detta en månads 
tid så stöttar vårdlaget dig och du kan då söka till länsrätten, men sen är 
det ju länsrätten som har sista ordet” och det är ju viktigt att vi belyser 
hela tiden så att dom inte tror att det är vi som bestämmer utan det är ju 
länsrätten som bestämmer allt… 

 
Det faktum att patienterna frihetsberövats beskrivs av vårdarna som vårdande: 
”… genom att vara här egentligen… är ju vård... //... med dom begränsningar 
som finns och fråntas då möjligheten som friheten innebär… det i sig är ju vård 
på något vis”. För vårdarna innebär det att försöka ”… avdramatisera just den 
här inlåsningen och att det finns möjligheter att så småningom på ett vettigt sätt 
ta sig ut”. Vårdarna överlämnar delvis vårdandet till vårdmiljön och dess struk-
tur genom att frihetsberövningen och tiden får verka. 

Då patienterna överlämnats till vård av rättsväsendet erfar vårdarna att de har 
tiden på sin sida. De upplever att de kan arbeta på lång sikt, att de inte behöver 
ha bråttom: ”… det vi har på vår sida det är ju tiden, vi jobbar ju aldrig under 
tidspress”. Vårdarna förefaller inte ha bråttom med att skapa en relation med pa-
tienterna. Vårdare menar att relationen kommer med tiden genom att de träffar 
patienterna under lång tid. 

 
Man måste ju också vara medveten, det är ju ingenting man gör på några 
veckor, detta är ju år det tar, det är ju flera år va, och under dom här åren 
man träffa patienten bygger man ju upp en relation med dom ju… 

 
En annan vårdare beskriver däremot hur instängdheten kan bidra till att patienter 
och personal lär känna varandra: ”… vi går ju på varandra här inom väggarna 
hela dagarna så man lär ju känna varandra på ett helt annat plan alltså”. 

När vårdmiljön och strukturer påverkar vårdandet upplever vårdare att det kan 
skapas motsättningar och grupperingar mellan personal och patienter: ”… man 
märker ju alltid att det är patienter mot personal” och även mellan patienterna. 
För vårdarna innebär denna uppdelning eller klyvning mellan vårdare och patien-
ter en svårighet i vårdandet.  

 
Dom är mycket mer slutnare ju, men det är väl en försvarsmekanism från 
deras sida att vara det här inne också… Det är inte riktigt okej i allas ögon 
från patienternas sida att öppna sig allt för mycket för personalen, att bli 
allt för nära vän med dom… //... en patient som vistas här på avdelning-
en… han känner kanske att ibland har han… ögon i nacken på sig från 
sina medpatienters sida… och det är inte riktigt okej att vara allt för kom-
pis med oss, men sen när dom kommer ut så är det ingen som ser, då kan 
dom vara det… 
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Vårdarna beskriver också att patienterna visar solidaritet gentemot varandra ge-
nom att de inte skvallrar på varandra, även om de i övrigt inte har så mycket 
gemensamt. ”Patienterna dom håller ju ihop… dom är väldigt måna om att dom 
inte ska tjalla på varandra och att dom inte vill stöta sig med varandra”. Samti-
digt råder det grupperingar i patientgruppen och det förekommer konflikter pati-
enterna emellan: ”… ibland kan det ju vara spänt mellan vissa”. För vårdarna 
innebär det att försöka lösa de konflikter som uppstår mellan patienterna. Vår-
darna ser att patienterna är utsatta på så vis att de tvingas vara med andra patien-
ter som de inte själva valt: ”Man har inte valt att vistas med människorna heller 
va… och det hjälper ju inte att säga att du är på ett sjukhus” och att det på så vis 
blir ett konstlat och påtvingat umgänge patienterna emellan. Den miljö och struk-
tur som råder på avdelningarna och som patienterna är överlämnade till påverkar 
följaktligen patienternas vårdande i hög grad.  

Det svårfångade mötet – det rättspsykiatriska 
vårdandets generella struktur  
De två empiriska studierna ligger till grund för denna generella struktur som har 
utvecklats för fenomenet ”det rättspsykiatriska vårdandet”. Den generella struk-
turen sammanflätar således patient- och vårdarperspektiven och kan ses som en 
integrerande syntetisering och abstraktion av de båda studiernas resultat.  

I den rättspsykiatriska vårdvardagen pågår ett socialt spel där frihet är i fokus, 
dock inte utifrån en tanke om meningsfullt vårdande med avsikt att ge hälsa och 
personlig utveckling, utan snarare utifrån ett förändrat beteende som mål. Vår-
dandet har inte fokus på att möta patienternas lidande, utan som patient blir det 
väsentligaste att uppvisa att man har förändrat sitt beteende under vårdtiden. Det 
synliga och mätbara utgör grunden för bedömningen av vårdandets resultat. Det 
resulterar i att patienterna måste följa vårdens villkor och känna in vad vårdarna 
vill ha och hur vårdarna vill att de som patienter ska bete sig. Det handlar om an-
passning och att patienterna rättar sig efter instruktioner för hur de ska bete sig 
för att det skenbara vårdandet ska ledas i den riktning där ljuset av frihet kan ses. 
Det rättspsykiatriska vårdandet är på så vis villkorat och specifikt resultatinriktat, 
d.v.s. vårdarna måste visa resultat av sitt vårdande och patienterna lär sig att visa 
resultat i form av foglighet och anpassning. Ett gemensamt mål finns, att patien-
terna ska komma ifrån vården, till någon form av frihet, men vägen dit tycks vara 
slumpmässigt planerad. I detta vårdande lurar vårdare och patienter varandra och 
därmed lurar de även sig själva. De tror sig båda ha vunnit då de når de mål som 
dem har satt upp eller är i riktning mot att nå målen. Båda parter är vinnare och 
förlorare på samma gång, men i slutändan är de alla förlorare, då ett verkligt 
vårdande, utifrån patienternas lidande inte förefaller komma till stånd.  

Att vara föremål för rättspsykiatrisk vård kräver kampvilja, uppmärksamhet 
och slughet. Vårdandet har tydliga yttre strukturer och ramar, men är oberäkne-
ligt på individnivå. Den yttre strukturen innebär makt att bestämma när någon 
har förändrats på ett sådant sätt att denne får möjlighet att lämna vården, men be-
slutens riktning påverkas av vårdarnas utsagor och patienterna står i en betydan-
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de beroendeställning. Det råder grupperingar mellan vårdare och patienter och 
det finns barriärer dem emellan som upprätthålls av båda parter. Det råder en lo-
jalitet inom grupperna, snarare utifrån gemensamma förutsättningar än utifrån 
någon djupare gemenskap, men de är beroende av varandra inom gruppen och 
kan dra hjälp av och skydda varandra. Bland vårdarna finns det vårdare som har 
en vilja att försöka förstå sig på och möta patienterna, och så finns det vårdare 
som bemöter genom disciplinerande strikthet och makt, som intar en vaktande 
hållning, vars huvuduppgift tycks vara att upprätthålla struktur och ordning. Ett 
stråk av makt genomsyrar vården och det kan till och med gå så långt att vårdare 
använder sig av otillåtna medel114. Detta sker helt öppet inom avdelningen och 
det är bara de som befinner sig där som ser dess verkliga existens, men det är 
inte säkert att det otillåtna, det icke-vårdande, tillskrivs dess egentliga mening. 
Alla tycks veta vilka som utövar otillåtna medel, men det accepteras och på så 
vis blir det något av en mörk hemlighet som ingen egentligen vill ta i, utan dess 
egentliga innebörd mildras eller skyls över. Patienterna låter det otillåtna fortgå 
av rädsla och maktlöshet, men även för att de vill komma ifrån vården. Patien-
terna håller ihop på ytan, de blir starkare tillsammans och på så vis klarar de sig 
längre. I patientgruppen finns också hemligheter115 vilka utgör en motmakt, ge-
nom att hemligheterna hålls inom gruppen.  

Patienterna är i grunden individualister och var och en av dem för en egen 
kamp för den egna friheten; därav den ytliga sammanhållningen patienterna 
emellan. En del patienter har under vårdtiden utvecklats till strateger medan and-
ra har stagnerat. De som har stagnerat gör motstånd mot vårdens och vårdarnas 
villkor genom att inte anpassa sig, vilket också kan förstås som en strategi. De 
som inte anpassar sig till vårdarnas villkor lever i en ständigt pågående kamp, 
där de har makt, men ändå är maktlösa och där uppgivenheten lätt blir ett faktum. 
Det finns också de patienter som snabbt lär sig vårdens villkor och som följer 
och anpassar sig och på så vis får förmåner. För med tillräckligt mycket förmå-
ner så finns det en chans till frihet.  

Varje enskild patient måste själv komma på att det till slut handlar om att ge 
upp kampen mot vårdarnas villkor för att om möjligt ”få frihet”. De måste alltså 
förlora kampen. Hur det än är, så är det någon annan som avgör och styr om och 
när någon har anammat vårdens villkor i den grad att de når frihet, eller måste 
stanna kvar i den vård som kan förlängas i oändlighet116.  

Det finns få möjligheter för villkorslösa och verkligt vårdande möten. Vår-
dandet präglas istället av en pendling mellan makt och maktlöshet, kamp och 
uppgivenhet och där olika medel används för att bruka makten, orka kämpa och 
motverka uppgivenhet. Tiden har en väsentlig roll då möjligheter finns att ”vänta 
ut” varandra, vilket präglas av en avvaktande hållning i vårdvardagen. Vårdarna 
väntar ut patienterna till anpassning och patienterna väntar ut vårdarna genom att 

––––––––– 
114 Otillåtna medel i det avseendet att vårdarnas hållning präglas av maktutövning, kränkning, hot el-

ler straff.  
115 T.ex. visar forskningens resultat att patienterna inte ”tjallar” på varandra.  
116 Länsrätten som fastställer patienternas vårdtid ser inte dem i vårdvardagen. De baserar delvis sin 

bedömning på vårdarnas utsagor. Ytterligare underlag för länsrättens beslut är sakkunniga läkares 
utlåtanden och behandlingspersonalens utlåtanden såsom läkare, psykologer och kuratorer.  
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välja att anpassa eller inte anpassa sig till vårdarnas villkor. Patienterna väntar 
även ut tiden, genom att försöka fördriva den och för stunden glömma sin belä-
genhet.  

I den rättspsykiatriska vården finns av och till en strävan och en vilja mot nå-
got gott och det finns tillfällen för gott vårdande. Det goda vårdandet försvinner 
lätt och förminskas av det icke-vårdande i vården och den starkt fostrande struk-
turen. Öarna av god vård fyller dock en viktig funktion genom att patienterna 
tillfälligt får känna att de är i en vårdande gemenskap, men det tillfälliga är ett 
fattigt surrogat för det som önskas och behövs. Patienterna får på så vis smaka 
tillräckligt på det goda för att veta vad de saknar och längtar efter.  

Vårdandet äger rum i en vårdvardag, som fylls och styrs av vårdens villkor, 
men som även fylls av tidsfördriv och ett vegeterande i tillvaron. En vardag som 
på ytan ser ut att handla om en vardag i allmänhet, där man umgås och fördriver 
tiden på ett mellanmänskligt sätt. Både patienter och vårdare måste emellertid 
vara beredda och på sin vakt då något kan hända som gör att man tvingas till 
kamp eller till att visa sin lojalitet. För patienterna blir dessutom det vardagliga 
umgänget ett sätt att fördriva tiden och så länge de ”sköter sig” blir det en form 
av vila genom att det djupare lidandet avleds för stunden. Trots att det tycks råda 
vardaglig samvaro kan patienterna inte riktigt vara sig själva då de har andras 
blickar på sig. För vårdarna handlar denna vardag om att umgås med och lära 
känna patienterna, men det är också i denna vardag som fostran sker.  

Det närmaste ett verkligt vårdande möte som visar sig är de stunder när vårda-
re och patienter kommer utanför vårdinrättningen. Både vårdare och patienter 
känner sig friare genom att de inte granskas påpassligt, och då de inte för stunden 
påminns om tillvaron på vårdinrättningen. I den tillfälliga och begränsade frihe-
ten får de möjligheter att mötas i en vårdande relation. Gemenskapen och utemil-
jön kan, om viljan att vårda och vårdas finns, möjliggöra att de tillfälligt kan 
fånga dessa i övrigt så svårfångade vårdande mötena. Om inte annat ger utevis-
telsen en tillfällig vila från påpassligheten.  

Innebörden i det rättspsykiatriska vårdandet är att det som är verkligt vårdan-
de är svårfångat utifrån att det finns hinder för ett verkligt vårdande genom den 
rådande vårdkulturen, vårdens struktur och organisation. Det som är framträdan-
de i vårdandet är den fostrande önskan om korrigering till ett förändrat beteende 
genom straff och belöning, med innebörden att det handlar om disciplinering. 
Det rättspsykiatriska vårdandet saknar en tydlig förankring av verkligt vårdande 
verktyg och vårdande kunskap. De verktyg som finns till hands är struktur, makt, 
avskildhet och lojalitet. Det är verktyg som inte når ett vårdande på djupet och 
som därför inte bidrar till att patienternas lidande lindras. Patienternas lidande 
undertrycks och kvävs istället i den icke-vårdande tillvaron. Vårdandet handlar 
om ytlig förändring, och inte om att vårda(s) till hälsa och välbefinnande. Det 
handlar också om att testa och pröva och att famla i mörkret för att nå framgång. 
Vårdandet blir på så sätt ett ”sken-vårdande” som i bästa fall ger ett synligt resul-
tat i form av ett förändrat beteende hos den vårdade, och i värsta fall maktlöshet 
och hopplöshet hos både vårdare och patient. Vårdandet förefaller vara motsä-
gelsefullt och det visar sig genom en oreflekterad vårdande hållning och en icke-
konsekvent och otrygg tillvaro som saknar en tydligt vårdande struktur till för-
mån för en fostrande och korrigerande struktur. Ett sådant vårdande saknar den 
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vårdande grundhållning som dessa patienter är i ett stort behov av, d.v.s. vårdan-
dets potential utnyttjas inte i dagens rättspsykiatriska vård.  
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Exkurs – filosofiskt 

mellankapitel 

Mot bakgrund av de två empiriska studiernas resultat och den perspektivsam-
manflätande generella innebördsstrukturen för fenomenet ”det rättspsykiatriska 
vårdandet” görs en teoretisk fördjupning för att ytterligare belysa det rättspsyki-
atriska vårdandet. Exkursen117 ses som en förutsättning för att kunna komma ett 
steg längre än vad den empiriska forskningen fristående gör, och den ämnar ge 
en fördjupad belysning av dagens rättspsykiatriska vårdande. 

Avhandlingens empiriska studier, vars syfte var att beskriva det rättspsykiat-
riska vårdandet såsom det erfars av patienter och vårdare, utmynnade i ett resul-
tat som väckte nya frågor. Därav gjordes en analys av de essentiella aspekterna 
av fenomet ”det rättspsykiatriska vårdandet”. Förvånande och överraskande var 
att vårdandet så tydligt verkar präglas av en fostrande struktur. Väsentliga fråge-
ställningar framkom kring varför innebörder av ett verkligt vårdande inte steg 
fram ur analysen och varför vårdandets innebörd istället tycks handla om fostran 
och disciplinering. Resultatet gav också intryck av att ha stora innebördsmässiga 
likheter med historiska beskrivningar av mentalvård och fängelse. 

Både vårdares och patienters beskrivningar av vårdandet visar på innebörder 
av makt och maktlöshet. Det förefaller vara ett maktspel, där det blir viktigt hur 
man agerar i olika situationer, både som vårdare och patient. Vårdarna granskar 
patienternas beteende och patienterna vet att de granskas och försöker därför an-
passa sig till vårdarnas villkor för att i gengäld vinna något. Då resultatet visar 
hur vårdarna både erfar makt och maktlöshet och hur patienterna erfar maktlös-
het, samtidigt som de visar förmåga till att hantera sin situation, kan det inte en-
dast förklaras med att vårdare äger makt och att patienterna är helt underkastade 
denna makt. Därför blir det viktigt att förstå vad som sker i relationerna mellan 
patienter och vårdare inom rättspsykiatrisk vård och försöka förstå de maktspel 
som utspelas. Ur denna problematisering och ovan givna frågeställningar söktes 
efter möjligheter att närma sig en förståelse för det rättspsykiatriska vårdandets 
gestaltning. 

Forskningens empiriska resultat visar på en vårdande brist genom att det sak-
nas en möjlighet för patienterna att vara i en vårdande mänsklig gemenskap. 
Denna brist kan åtminstone delvis relateras till den starkt fostrande strukturen. 
Utifrån detta sökte jag i filosofisk litteratur efter beskrivningar av fostran, disci-
plinering och straff – belöning. Jag tog del av den franske filosofen Michel Fou-

––––––––– 
117 Exkurs betyder utvikning eller avvikelse. I ett vetenskapligt arbete kan exkursen ses som en speci-

alundersökning av någon berörd fråga (SAOB, 2007). 
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caults (1926-1984) historisk-filosofiska texter som gav mig en första förståelse 
för hur starkt dagens rättspsykiatriska vård tycks vara präglad av sin historia. 
Foucaults resonemang framstod dessutom som viktigt för att kunna belysa de in-
nebörder i min forskning som handlar om fostran, disciplinering, makt och vård-
kultur. Det sågs som extra viktigt då patienterna inom den rättspsykiatriska vår-
den är överlämnade till vård av rättsväsendet, där patienterna måste få vård118 
för att de inte ska begå nya brott och för att de i framtiden ska kunna leva fritt i 
samhället. Ändå andas hela denna forskning att vårdandets potential inte utnytt-
jas och att patienterna inte får den vård de så väl både behöver och bör få från 
samhället. Följande patientcitat illustrerar detta:  

 
… det som han sa till mig // ”Du borde uppfostras, man beter sig inte som 
du gör hela tiden, hålla på och fjanta dig, du borde uppfostras”… jag är 
här för att få hjälp inte för att uppfostras, sjukdom och uppfostran är en 
annan sak… 

 
Foucault har historisk-filosofiskt studerat den psykiatriska vården i sin avhand-
ling Vansinnets historia under den klassiska epoken119, och vidare har han stude-
rat fängelsernas historiska framväxt i västvärlden i sitt verk Övervakning och 
straff120, där han belyser straff, disciplinering och fängelse som företeelser. Vi-
dare belyser han innebörden av maktförhållanden i Sexualitetens historia, band 
1, Viljan att veta121. I föreliggande filosofiska exkurs används dessa verk av 
Foucault. Den övergripande frågeställningen för denna belysning är: Hur kan 
Foucaults historisk-filosofiska resonemang bidra med en fördjupad förståelse av 
dagens rättspsykiatriska vårdande?  

Ställningstaganden som måste göras är hur Foucaults texter122 kan användas 
för att ge en belysning av det rättspsykiatriska vårdandet, utifrån svenska förhål-
landen, så som det framstår i denna avhandling. Foucaults texter används i denna 
belysning genom att hans resonemang får kasta ljus över centrala delar av de 
empiriska studiernas resultat. Det handlar om de delar som kan vara betjänta av 
en sådan belysning och som kan bidra till en ökad förståelse för det rättspsykiat-
riska vårdandets gestaltning123. Läsningen av Foucaults texter bidrar till en be-

––––––––– 
118 Så som vårdandet framstår i föreliggande forskning, bidrar vårdandet till att patienterna lämnas åt 

sig själva och de lämnas till att själva hantera sitt innersta lidande. Det finns ingen självklar eller 
uppenbar vårdande gemenskap mellan patient och vårdare, utan den vårdande gemenskap som fö-
rekommer är situations- och individrelaterad och avgörs också av miljömässiga faktorer. Patienter-
nas beskrivningar antyder en vårdande brist. I berättelserna frambringas en önskan om och ett be-
hov av verklig vård. En verklig vård som de erfar att de endast kommer i närheten av i särskilda si-
tuationer, med särskilda vårdare. Så som patienterna beskriver sin situation som vårdad, framstår 
inte vården som vårdande, snarare som förvaring eller som ett straff.  

119 Originaltitel: Histoire de la folie à l’âge classique. Paris 1961. 
120 Originaltitel: Surveiller et punir. Paris 1975.  
121 Originaltitel: Histoire de la sexualité. La volonté de savoir. Paris 1976.  
122 Jag gör inte anspråk på att ha en allomfattande kunskap om Foucaults texter och filosofi, utan an-

vänder det som kan ge ett bidrag till min avhandling. 
123 Intressant är att Foucault har gett uttryck för att hans texter ska användas, och han har i en intervju 

publicerad i Le Monde (1976-02-21) uttryckt det på följande sätt: ”Om folk skulle vilja öppna dem 
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lysning av de problem i det rättspsykiatriska vårdandet som framkommer i av-
handlingens resultat. I belysningens kölvatten beskrivs även vad som krävs för 
att patienterna ska erhålla ett verkligt vårdande, vilket genomgående har ett 
vårdvetenskapligt perspektiv och således inte kommer från Foucault, vars texter 
inte inkluderar den sortens förslag.  

Foucault skriver bl.a. om korrigering, uppfostran, disciplinering, straff och be-
löning, kontroll och makt. Han påtalar att fängelsets främsta uppgift var att för-
ändra fångens beteende, att fostra till ett ansenligt uppförande ”att forma ett lyd-
nadssubjekt” (Foucault, 1975/2003, sid. 130). Min belysning avser att peka på 
och explicitgöra de likheter som finns i jämförelse mellan Foucaults texter och 
min forsknings resultat, vilket också kan ge möjligheter att förstå hur det rätts-
psykiatriska vårdandet kommit att handla om fostran och disciplinering mer än 
verklig vård.  

Den filosofiska belysningen presenteras i följande delar: Vårdandet som fost-
ran och disciplin, Maktens grepp och skepnader och Vårdens struktur och kultur.  

Vårdandet som fostran och disciplin 
De empiriska studiernas resultat visar att det rättspsykiatriska vårdandet har en 
fostrande och disciplinerande prägel, vilket till synes handlar om straff och belö-
ning. Det finns en vilja att göra gott för patienterna samtidigt som det vårdande 
som vårdarna står för, mer handlar om att fogliggöra patienterna än att vårda i 
egentlig mening. Disciplinering genom straff och belöning leder både patienter 
och vårdare bort från det som kan ses som verkligt vårdande. Genom en struktur 
på vården utgående från straff och belöning leds patienterna in i strategier för att 
förmås leva upp till de villkor som vården ställer. Dessa villkor har en underlig-
gande mening i att patienterna ska anpassa sig till gällande normer och regler och 
på så vis svara mot vårdens krav. Det råder emellertid inte den trygghet och på-
litlighet i patienternas tillvaro där de skulle kunna få förutsättningar till att för-
ändras så att de inte begår nya brott. Vården bidrar istället till deras upptagenhet 
av att försöka förstå hur de ska bete sig för att komma ut från den rättspsykiatris-
ka vården, vilket leder till en ytlig och falsk anpassning.  

Utifrån de resultat som min forskning visar och med hjälp av Foucaults reso-
nemang kan vi se hur dagens rättspsykiatriska vård präglas av sin historia och att 
den för inte alls så länge sedan till stor del handlade om att bestraffa patienterna 
för brott och att skydda samhället från dessa gärningsmän. I dagens rättspsykiat-
riska vård är utgångspunkten att patienterna ska vårdas till bättring, men förelig-
gande forskning visar hur patienten istället straffas/belönas med syfte att ändra 
sitt beteende. Vårdare uttrycker också klart och tydligt att dagens vård handlar 
om straff: ”… dels är det ju ett straff och det är en konsekvens efter en kriminell 

                                                                                                                                   
[böckerna], använda sig av en eller annan mening, idé eller analys, som man använder en skruv-
mejsel eller skiftnyckel, för att kortsluta, diskvalificera och krossa maktsystemen, också dem som 
mina böcker eventuellt ingår i… nåja, så mycket bättre” (Förord av Per Magnus Johansson i Fou-
cault, 1976/2002, sid. 10). 
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handling”. Även patienterna beskriver vården som straff eller som förvaring: 
”Jag känner inget hopp nu längre om att jag skulle bli hjälpt här… utan känner 
det bara som att jag sitter av ett straff. // Det känns som att jag sitter av ett fäng-
elsestraff… på obestämd tid dessutom”. Samtidigt framkommer det i intervjuer 
med vårdare som har lång erfarenhet av rättspsykiatrisk vård att vården har för-
ändrats124. De menar att vården förr handlade mer om straff och förvaring, och 
att dagens vård ser annorlunda ut genom att den handlar mer om vård. Min 
forskning väcker emellertid frågor kring om det i egentlig mening har skett några 
stora förändringar i det rättspsykiatriska vårdandets innebörd. Kan det närmast 
vara det yttre och synliga som har förändrats, mildrats eller omskrivits? Vad är 
det som gömmer sig i dagens vård?  

För att försöka förstå vad detta kan handla om krävs ett tydliggörande av vår-
dandets innebörder. Denna belysning tar sin början i att vi blickar in i Foucaults 
verk Övervakning och straff där han historiskt beskriver institutioners sätt att 
straffa, disciplinera och övervaka människor.  

Foucault (1975/2003) ger en bild av fängelsernas historiska framväxt och in-
nebörd. Han beskriver förändringen av hur straff utövades i Europa under slutet 
av 1700-talet och i början av 1800-talet, från att ha varit öppet, liknande ett skå-
despel, mitt i samhället, till att förpassas till att bli en mer undangömd företeelse, 
då fängelserna började växa fram. Det skedde i och med att fängelserna fick för-
ändrat fokus, och det inte längre enbart handlade om att bestraffa kroppen. I och 
med fängelsernas framväxt, förändrades även verkställandet av straffet. Foucault 
skriver vidare att sättet att bestraffa genom fängelse bidrog till att de tidigare 
olustkänslorna i samband med verkställandet av straff försvann. Straffet begrav-
des under byråkratiska åtgärder, d.v.s. straffet var själva fängelsevistelsen och 
metoder för att straffa skedde i fängelset. Fängelserna gick i och med denna för-
ändring från straff till mer fostran. Foucault säger samtidigt att det var på ett teo-
retiskt plan som förändringen skedde, vilket innebar att straffet fortfarande fanns, 
men det gömdes under tanken om fostran. Foucault beskriver den teoretiska för-
nekelsen av straffet och menar att det var ett sätt att moraliskt acceptera fängel-
serna.  

 
… tro inte att det straff vi domare utdömer huvudsakligen är ämnat att be-
straffa; det är avsett att rätta till, uppfostra, ”bota”. Straffet är inte längre 
strikt inriktat på att låta den skyldige sona sitt brott utan blir mer och mer 
en metod att få honom att bättra sig… (sid. 15). 

 
Av detta kan utläsas att det användes metoder som ansågs verksamma för att nå 
en förändring hos de människor som skulle straffas. Foucault (1975/2003) be-
skriver vidare hur kroppen användes som ett verktyg eller mellanled för att straf-
fa individen. Straff, utifrån detta resonemang, ligger alltså i själva frihetsberö-
vandet av människan. 

 

––––––––– 
124 Flera av de vårdare som intervjuats har erfarenhet av att vårda under 1970 och 1980-talen och 

framåt. 
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… om man ingriper mot den genom att spärra in den eller låta den arbeta, 
är det för att beröva individen en frihet som betraktas på en gång som en 
rättighet och en tillgång. För en sådan uppsättning av straff är kroppen in-
nesluten i ett system av tvång och berövande, av plikter och förbud (sid. 
16). 

 
Ett resonemang förs utifrån tanken att det inte var kroppen som straffades i fäng-
elserna, på liknande sätt som tidigare då det handlade om tortyr, utan att straffet 
mer implicit går ut över kroppen genom frihetsberövandet. Foucault (1975/2003) 
skriver att straffet kom att påverka människan på djupet, d.v.s. man försökte nå 
”själen”. Straffet och hanteringen över kroppen sker på avstånd: ”snyggt och 
propert, efter stränga regler som avser ett mycket mera ’upphöjt’ ändamål” (sid. 
16). Bödeln ersattes också med en hel armé av tekniker, såsom t.ex. läkare, vak-
ter, psykologer och uppfostrare, och som genom sin närvaro kring de dömda 
omgav rättvisan.  

Blickar vi nu in i föreliggande forskning så visar den hur patienterna ser fri-
hetsberövandet som ett straff och ovissheten i hur länge det kommer att fortgå 
väcker existentiella frågor hos patienterna såsom ”hur ska jag någonsin kunna 
komma ut?” eller ”ska jag ruttna här, ska jag bli pensionär här?”. Frihetsberö-
vandet blir också märkbart genom de inskränkningar det innebär i livet. Det kan 
vara allt ifrån att inte själv kunna förse sig med mat och en saknad efter närstå-
ende, till insikten om att livet rinner iväg. Men blir detta vårdande? Följande citat 
visar att frihetsberövande kan skapa lidande hos patienterna. 

 
… instängdheten, att det är så instängt och inlåst... //... så att jag är inlåst 
precis som i ett fängelse… så det tycker jag är väldigt negativt… och det 
får mig att känna stor ångest… just själva det utan att jag har någon ångest 
med mig från förr utan just över det att jag är inlåst här får mig att känna 
stor ångest… 

 
Resultaten i vårdarstudien visar hur själva frihetsberövandet ses som vårdande 
”men bara genom att vara här egentligen… är ju vård... //... med dom begräns-
ningar som finns och fråntas då möjligheten som friheten innebär”. Detta kan 
jämföras med Foucaults (1975/2003) beskrivning om att det i fängelserna fanns 
en syn som innebar att straffet skulle vara utformat på ett sätt som fick brotts-
lingen att återuppliva den dygdiga omsorgen, genom att känna respekt för andras 
ägodelar, frihet och liv. Detta gjordes genom att få den frihetsberövade att känna 
aktning för sig själv, genom att denne fick ”känna vad det innebär att inte längre 
fritt kunna förfoga över sina ägodelar, sin ära, sin tid och sin kropp” (sid. 109). 
En likhet med patienterna i min studie är att de genom inskränkningar i vardagen 
ska tvingas inse att de behöver förändra sitt beteende och sitt liv.  

Vidare framgår det av vårdarnas beskrivningar att de har tiden på sin sida och 
att de inte behöver ha bråttom i vårdandet. Vårdarna låter på så vis själva frihets-
berövandet verka och resultatet visar att patienterna måste uppvisa ett förändrat 
beteende för att frihet ska komma i fråga. Vänder vi oss till Foucault 
(1975/2003) menar han att själva frihetsberövandet kan ses som grunden i fäng-
elsernas bestraffning. Han skriver: ”Denna fängelsets ’självklarhet’, som vi har 
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så svårt att frigöra oss från, grundar sig i första hand på det enkla ’frihetsberö-
vandet’” (sid. 234). Genom att man, som Foucault beskriver det, frångick straff 
av torterande art, fanns det också en tanke om att genom straffet ”bota” männi-
skan, att förändra dennes beteende genom förvaring, fostran och disciplinering. 
Målet var till synes gott, men frågan är i vilken utsträckning straffet kan ses som 
botande. Kan någon botas eller kan ett lidande lindras genom förvaring, fostran 
och disciplinering? Leder det möjligen enbart till att människor blir hanterbara?  

Ser vi på hur patienterna i föreliggande forskning erfar möjligheterna att bli 
bra eller friska av den vård de får, kan vi också förstå den brist på verkligt 
vårdande som de upplever. En dialog från en av intervjuerna används för att be-
lysa den vårdande bristen och för att tydliggöra fostrans och disciplineringens 
inverkan på vårdandet och på de människor som står under denna vård. Förutom 
det som framkommer i dialogen ger patienten tydligt uttryck för vården som 
icke-vårdande och uttrycker att den mer handlar om straff och förvaring. Denna 
patient har inriktat sig på att försöka stå ut med vården, då hon har tappat tron på 
att hon kommer att ”få vård”. Hon ger också uttryck för en existentiell smärta 
och hur hon själv får hantera den. 
 

(F: Kan du komma ihåg någon situation där du inte har varit lydig och där 
du har blivit bestraffad?) Jag har varit lydig hela tiden… men jag har ju 
sett på andra patienter när dom inte har lytt, vad det har fått för konse-
kvenser för dom… att dom har blivit dragna in på golvet till bältesrummet 
där dom har blivit lagda i bälte… (F: Som du har sett?) Ja, som jag har sett 
ja, och jag tycker att det är väldigt kränkande behandling… så det funge-
rar ju även lite avskräckande för mig om att jag måste sköta mig ännu 
bättre för jag vet hur man blir behandlad om man inte sköter sig eller om 
man inte lyder… det dom säger… jag tycker att man blir behandlad allde-
les för mycket som ett barn som aja baja och fy skäms… // (F: Du sa in-
nan att du märkte att andra behandlades på det sättet… dragna in i bältes-
rum och såhär… och du beskrev lite att det gör att du sköter dig ännu 
mer… men vad är det du känner i situationen?) Ja, jag känner inget förtro-
ende för personalen i dom situationerna, det känns inte som att jag vill 
vända mig till personalen… efter det, utan dom sjunker… jag blir ännu 
mer negativ till behandlingen här… (F: Tycker du att du får någon vård?) 
Nej, det tycker jag inte, ingen som helst vård tycker jag att jag har fått än 
så länge, utan det har bara varit förvaring… (F: Vad skulle vara vårdande 
för dig eller hur skulle det vara för att du skulle känna att det här är vård 
för mig?)… att jag fick börja med aktiviteter som uppmuntrade mig… 
mitt självförtroende och uppmuntrade mig att stå på egna ben istället för 
att trycka ner… som uppmuntrande till så mycket eget tänkande och an-
svar som möjligt… 

 
Denna patient ger uttryck om en önskan att få vara i ett verkligt vårdande sam-
manhang, men den vård hon möts av handlar om att disciplinera och fostra. Dia-
logen visar också att bemötanden och behandling av patienter påverkar andra pa-
tienter, i detta fall till att lyda och sköta sig. Genom att patienterna erfar att de 
straffas och fostras av vårdarna, kommer det som möjligen kan vara vårdande i 
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skymundan. Vad händer med människan som känner sig förvarad, straffad och 
utsatt för fostran istället för vård? Foucault (1975/2003) skriver att tanken var att 
straffet och brottet ska vara nära förbundna med varandra, på ett sådant sätt att 
straffet avskräcker från att begå brott. Härav kan vi förstå hur patienten i citatet 
ovan har internaliserat vårdens övervakande blick, d.v.s. vårdens maktutövande 
har bidragit till att patienten sköter sig och försöker att vara till lags, vilket gör 
att hon kontrollerar sig själv och på så vis är hon sammanflätad med makten125.  

Foucault (1975/2003) menar att människan förmås till att styra och kontrollera 
sig själv genom att denne vet vad som annars väntar. Han skriver: ”Att finna det 
lämpliga straffet för ett brott består i att finna den nackdel hos brottet som berö-
var tanken på det all lockelse” (sid. 106). Detta återfinner vi i dialogen ovan där 
avsteg från de regler som gäller innebär i detsamma att konsekvenser ges, och att 
bara tanken på vad man som patient kan komma att utsättas för avskräcker. Det 
kan också hindra patienter från att följa sina impulser, vilket skildras i följande 
citat: ”… det enda rätta vore givetvis att sticka härifrån… men man vet ju att 
man kommer in här igen och då tänker man på det”.  

Enligt Foucaults resonemang ska människorna således känna av konsekvenser 
för det brottsliga de har gjort, genom att de inte längre kan bestämma över sig 
själva. Det krävs dessutom att de infogar sig i gällande ordningar och regel-
system. Min forskning visar hur patienterna känner av frihetsberövandets konse-
kvenser: ”Jag vill ut härifrån, jag måste ut”. Viljan att komma ifrån vården gör 
att patienterna anpassar sig och blir strategiska i sitt agerande. Strategierna hand-
lar om att med list få vårdarna att tro att de har förändrats, genom att de infogar 
och anpassar sig till vårdens villkor. Om vi nu stannar upp, så är det just här som 
patienterna leds bort från det som skulle kunna vara vårdande. All kraft går åt till 
att finna en väg ut och bort från ”vården” och det finns också uttalat vad det är 
som gäller för patienterna: ”Ju fortare du tillfrisknar ju fortare kan du kvalifice-
ra dig ut härifrån, som dom kallar det för”. Genom att patienterna använder sin 
energi för att komma bort, och att vara någon annanstans i tanken bortom ”vår-
den”, blir även den vårdande bristen tydlig.  

Paralleller finns hos Foucault (1961/2001) som beskriver hur anstalter histo-
riskt sätt stod för tvångsarbete, men också verkade som ”en moralisk institution 
ålagd att bestraffa och korrigera en viss moralisk ’frånvaro’” (sid. 70). Trots att 
det sågs som ett straff, kunde fångar arbeta sig fria genom att anpassa sig, vilket 
sågs som att individen ”på nytt har gått med i den mänskliga existensens stora 
moraliska pakt” (sid. 71). Det handlade om att få människan att passa in i sam-
hällets normer och krav. Även detta kan alltså spåras i föreliggande forskning, 
om det än är så mycket mer som krävs, för att patienterna ska komma ifrån vår-
den, är det ändå i en mening det som vården går ut på.  

Det kan ses som en fara att vården inriktas på att korrigera patienter till att 
återanpassa sig till samhällets normer och krav, särskilt om det bara sker på ett 
ytligt plan. Föreliggande forskning visar att den korrigerande vården inte förefal-
ler vara tillräcklig för att patienterna ska bli vårdade, och som en konsekvens 

––––––––– 
125 Detta kan jämföras med innebörden i att ”kroppen är själens fängelse” (Foucault, 1975/2003, sid. 

35). 
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uteblir hälsa och välbefinnande. Patienterna uttrycker en ensamhet och saknad 
efter mellanmänsklig kontakt, vilket kan exemplifieras från en patients utsaga: 
”Det är just att man saknar någon att bry sig om… någon som betyder någon-
ting mer… som en vän… åtminstone någon som man känner att man bryr sig 
om… en annan människa”. Saknaden efter betydelsefulla mänskliga relationer 
kan ses som ett lidande, som skulle kunna lindras med ett verkligt vårdande. Pa-
tienterna uttrycker även önskemål om att få försonas med sitt lidande, men att 
det behövs mer än ”strafftid” för att detta ska bli möjligt: ”… jag är ju ledsen för 
det som har hänt liksom… och jag är ju villig att sona mitt straff, men det här är 
ju längre än någon klarar av”. Denna patient ger även uttryck för att han inte 
upplever att han är i ett vårdande sammanhang med någon vårdare, samtidigt 
som han ger uttryck för ett behov av detsamma. Patienterna beskriver även vad 
som händer med dem som människor då de utsätts för en bestraffande vård. De 
blir hårdare, går in mer i sig själva och försöker skärma av sitt lidande och då 
härdar de ut.  
 

… om det inte hade varit någon sådan här bestraffande vård…… nu blir 
det ju såhär… nu när man har kommit in i det här vakuumstadiet då blir 
det istället såhär… vad ska man säga… man påverkas ju mer av den mil-
jön som man är i på ett negativt sätt… genom att man blir hårdare och… 
ja… lite tyknare och sådär... 

 
Samtidigt blir patienterna än mer ensamma med sitt lidande, trots att de har 
många människor omkring sig: ”… jag har ju ingen alls och diskutera med… 
ingen som är lik mig på något sätt, så man blir väldigt ensam”. Vänder vi oss till 
Foucault (1975/2003) beskriver han hur fångarna strategiskt utsattes för ensam-
het för att i någon mening tänka över sina synder. Den första principen för fäng-
elserna som totala reformatorier var just isolering, där fångens varande i ensam-
het skulle bidra till bättring och, som Foucault skriver, ”utgöra ett positivt re-
forminstrument”. 

 
Genom den eftertanke som den framkallar och den ånger som oundvikli-
gen måste inställa sig: ”Nedkastad i sin ensamhet börjar den dömde att 
tänka. Ensam med sitt brott lär han sig att hata det och om hans själ ännu 
inte blivit helt blaserad av det onda, är det i isoleringen som ångern ansät-
ter honom” (sid. 239).  

 
Vidare skriver Foucault (1975/2003): ”Isoleringen lämnar den fångne ensam 
med den makt som utövas över honom” (sid. 239). Det vore fel att påstå att det 
framkommer i förevarande forskning att vårdarna isolerar patienterna för att de 
ska ansättas med ångest över vad de gjort. Men det framgår likväl att vårdarna 
medvetet låter patienterna lämnas i ensamhet och avskildhet vid olika situationer. 
Patienterna kan t.ex. hänvisas till sitt rum ifall de upplevs som störande. Patienter 
som inte lyssnar eller för tillfället inte anses kunna vara mottagliga för informa-
tion ”lämnas i fred”, vilket illustreras i ett citat från en vårdare.  
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Patienterna kan ju ”landa” som man säger här då, dom sover och äter och 
dom är här… det är på deras, dom får ta kontakt och om man märker att 
dom är avigt inställda så kanske man väntar ut dom lite till då… 

 
Det framstår som ett verksamt sätt att hantera patienter på, samtidigt som dessa 
därmed lämnas till sig själva för att förstå att de måste anpassa sig. Ur en patients 
perspektiv kan en påtvingad avskildhet erfaras som ett straff för ett icke accepta-
belt handlande: ”Man har haft det i bakhuvudet att man blir bestraffad när man 
slåss, man åker ju in ju i en jävla tradig cell ju”. Några patienter belyser också 
sin syn på vad ”landa” innebär, och en patient menar att vårdarna ofta uttryckte 
att han behövde landa. Detta svar, ”du måste landa först” fick patienten då han 
ville få igång en dialog och planering av sin vård, men han förstod inte riktigt 
vad det var han skulle göra. Under tiden patienten skulle landa fick han som för-
slag till tidsfördriv, att plocka fimpar på rastgården. Det bör tilläggas att denna 
patient inte var rökare. Samma patient berättar hur han hänvisades till rummet, 
då vårdarna inte ville prata med honom och hur han förstod att det då gällde att 
lyda.  

I vårdarnas beskrivningar om hur de vårdar, återkommer skildringar om hur 
de tillrättavisar patienterna genom att korrigera deras beteende och att lära dem 
vad som är rätt och fel, vilket innebördsmässigt tycks handla om att belöna och 
bestraffa. Foucault (1961/2001) beskriver att man vid sinnessjukhusen på 1800-
talet inte ägnade sig åt att bota utan ”där det i första hand rörde sig om att hålla 
på distans eller att ’korrigera’” (sid. 175) patienterna. Vidare belyser Foucault 
hur man använde sig av olika metoder för att hantera galenskapen och han be-
skriver hur psykologin som botemedel handlade om bestraffning samtidigt som 
det innebar att lugna, som en moralisk nödvändighet. Foucault (1961/2001) tyd-
liggör detta genom att referera till Francios Leuret126.  

 
Använd inte tröst ty den är oanvändbar; tag inte till resonemang för de 
övertygar inte. Var inte ledsna med melankolikerna, er sorg underhåller 
deras; visa inte en glad min för dem, ty därav blir de sårade. Mycken kall-
blodighet och, när det blir nödvändigt, stränghet. O, att ert förnuft må bli 
deras beteenderegel. En enda sträng vibrerar ännu hos dem, smärtans 
sträng; ha tillräckligt med mod för att röra vid den (sid. 199). 

 
Härav kan utläsas att det inte sågs som vårdande att vara känslomässigt nära pa-
tienterna eller att lindra deras lidande genom samtal och tröst. Det visar istället 
på en tro om att distans, straff och disciplinering var bra för patienterna. Att som 
vårdare vara en modell för vad som är rätt och fel, ansågs vara botande.  

Genom att problematisera i vilken omfattning dagens rättspsykiatriska vård 
präglas av sitt ursprung, som innebar att straffa människor för sina gärningar, 
kan det möjligen ge en ökad förståelse för den prägel av fostran som dagens 
rättspsykiatriska vård till synes har. Foucault (1975/2003) skriver att man under 
den klassicistiska tiden upptäckte kroppen som ett objekt som man som makt 

––––––––– 
126 Fragments psychologiques sur la folie, 1834. 
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kunde inrikta sig på, genom att ”man manipulerar den, man formar den, man 
dresserar den, den lyder, den reagerar, den förkovrar sig i skicklighet eller styr-
ka” (sid. 138). Foucault refererar till upplysningsfilosofen La Mettrie127 vilken 
reducerade själen till en materiell företeelse och som samtidigt utvecklade en 
allmän dressyrteori som innebar följande: 

 
 … i centrum står begreppet ”foglighet” som utgör länken mellan den ana-
lyserbara kroppen och den kropp som kan manipuleras. En foglig kropp är 
en kropp som kan underkuvas, begagnas, förvandlas och fulländas (sid. 
138). 

 
För att kunna komma fram till att detta var ett bra sätt att behandla psykiskt sjuka 
människor på, måste sättet att vårda ge synliga resultat i beprövad erfarenhet. Ett 
positivistiskt synsätt kan också skönjas utav synen på ”människan som maskin” 
genom att patienten utifrån den fostrande vården visade upp ett förändrat accep-
tabelt beteende. Det råder alltså innebördsmässiga likheter mellan Foucaults be-
skrivningar av korrigering och fogliggörande av människan och resultatet i före-
varande forskning128. 

Detta resonemang, och detta sätt att se på kroppen som en foglig kropp, före-
faller vara skrämmande och främmande och det väcker frågan om det verkligen 
finns spår av detta i vården i början på 2000-talet? Ses människor i vården verk-
ligen som objekt? Framstår inte patienter som subjekt, d.v.s. är det inte männi-
skor som vårdas? I relation till Foucaults texter blir det uppenbart att föreliggan-
de forskning, som syftar till att studera fenomenen ”att vårda och vårdas”, i en 
mening visar att det inte kan uteslutas att det rent krasst istället kan handla om 
”att foga och fogas” utifrån något som delvis kan liknas vid att fogliggöra krop-
par. Det vore givetvis både förenklat och missvisande att påstå att det vore en re-
alitet fullt ut, men faktum kvarstår att det ideligen, i analysen av det empiriska 
datamaterialet, återkommer spår av att patienter tvingas foga sig, och av att vår-
dare använder medel för att få patienten att foga sig. Därav kan det ändå hävdas 
att detta perspektiv och denna syn på människan till viss del finns kvar i det 
rättspsykiatriska vårdandet. Det förefaller vara så att detta sätt att hantera patien-
ter, är något som har genomlevt eller överlevt alla de förändringar som skett un-
der den rättspsykiatriska utvecklingen, och som kvarstår som en förutsättning för 
dagens vårdande. Detta synliggörs när vårdarna talar om att det är beteendet som 
de kan göra något åt: ”… det handlar mycket om att inrikta på beteende. // Det 
är beteendena vi får arbeta med”. Det kan ses som att vårdarna har fokus på att 
fogliggöra kroppen för att nå ett synligt resultat samt att det råder en avsaknad av 
andra sätt och verktyg av mer vårdande karaktär att ta till för att nå vårdens mål. 

––––––––– 
127 L’Homme-machine (Människan som maskin), 1748. 
128 Det är viktigt att i detta avseende påpeka att föreliggande forskning visar att vårdarna är tillsam-

mans med patienterna i vardagen och där tröst, stöd och närhet till patienterna beskrivs förekomma. 
Det finns alltså en vilja att möta patienterna, samtidigt som det finns ett stråk av fostran och disci-
plinering som genomsyrar vården och som kan tänkas undertrycka viljan att göra gott till att endast 
bli en vilja. 
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Det kan också ses mot bakgrund av att vårdandet förefaller vara oreflekterat: 
”Det sker naturligt // jag tänker inte så mycket på det”. Det oreflekterade vår-
dandet har en risk att bli icke-vårdande genom att det mer sker av sig självt än 
mot bakgrund av vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Om vi tittar närmare på Foucaults (1975/2003) resonemang om hur kroppar 
fogliggjordes visar det att disciplinering blir ett verktyg, för att skola eller påver-
ka i en viss riktning. Han tydliggör att disciplin inte bara finns i fängelser utan 
även i skolor, arméer, verkstäder och fabriker. Han påvisar att likheterna och 
grunderna för disciplineringen är densamma, nämligen straff och belöning eller 
morot och piska. Straff har alltså olika skepnader och är mer eller mindre synligt 
och påtagligt. Foucault menar också att: ”Innerst inne i alla disciplinära system 
finns det en liten straffmekanism” (sid. 179) som verkar genom egna regler. Det 
gemensamma för straffets olika skepnader är en strävan efter att påverka till en 
förändring eller bättring. Foucault beskriver hur man tänkte att straff av discipli-
när art skulle vara korrigerande och verka för att minska avstegen från ordning-
en. Vidare beskrivs hur straffet är en del i ett dubbelt system som inträder vid 
dressyr och korrektion, vilket innebär både belöning och bestraffning. Här kom-
mer vi osökt över till att försöka förstå och belysa på vilket sätt dagens rättspsy-
kiatriska vård kan handla om att fogliggöra patienterna.  

Resultatet i förevarande forskning visar hur vårdarna ser belöning som en 
framgångsrik väg att gå för att få patienterna att anpassa sig till vårdens villkor, 
vilket belyses i följande citat: 
 

… och då kan ju det vara en väg att premiera folk att man får… lite för-
måner för att man deltar i detta och detta och detta... //... alla behöver vi ju 
morötter av något slag… 
  

Vårdarna talar om belöning, men benämner det som innebördsmässigt kan relate-
ras till straff, som konsekvenser. Innebördsmässigt kan man se likheter mellan 
hur Foucault beskriver det disciplinära straffet och hur vårdarna beskriver sitt ar-
bete för att få patienterna att förändra beteenden. Vårdarna beskriver att, ”det är 
ju hela tiden korrigeringar, hela tiden”, genom att de talar om för patienten ”vad 
det är man inte tycker är rätt… och hur man tycker att man kan göra istället”. 
Vårdarnas beskrivningar visar att de vill patienterna väl och de har en drivkraft i 
att se resultat av sitt vårdande. De vårdresultat som visar på framgång i vårdan-
det, förefaller vara att patienterna anpassar sig till de normer för beteenden som 
vårdarna står för. Alltså kan fostran och disciplinering ses som en framgångsrik 
väg att visa synliga resultat.  

Jag skulle vilja betona att det till synes inte tycks vara någon grundläggande 
skillnad mellan dagens fostrande vård och Foucaults (1975/2003) beskrivning 
från 1800-talets disciplinering inom institutioner, utan skillnaden ligger i hur det 
tillämpas. Foucault menar att det inte fanns någon kvalitativ skillnad i discipline-
ringen på 1800-talet mellan skola, verkstäder och fängelser. Fängelset var en hår-
dare skola där frihetsberövandet tillsammans med en teknisk omvandling av in-
dividerna kunde ses som ett ”lagligt förvar” med en korrektiv uppgift.  

Vårdarnas berättelser vittnar om hur de stundom genomskådar patienternas 
strategiska beteende och den besvikelse det innebär när de inser att patientens till 
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synes förändrade beteende inte varit äkta, utan syftat till att anpassa sig till vår-
darnas villkor. I dessa situationer har vårdandet i dubbel bemärkelse varit ett 
”sken-vårdande”, genom att det vårdande som vårdarna kan och tror på, i egent-
lig mening inte varit verkligt vårdande. Patienterna har på så vis också ”sken-
vårdats” till ett misslyckande. Utifrån detta resonemang blir det tydligt vilka för-
luster ett vårdande baserat på fostran och disciplinering kan leda till.  

Preliminära slutsatser 

Genom att med hjälp av Foucault, belysa de delar av den empiriska forskningens 
resultat som beskriver det rättspsykiatriska vårdandet som fostran och discipline-
ring, kan vissa preliminära slutsatser dras. Fostran har en tydlig förankring i det 
rättspsykiatriska vårdandet, och utgör en grundstomme för vårdandet. För att 
verkställa fostran handlar det företrädesvis om korrigering av beteenden. De tek-
niker som används härstammar från tanken om disciplinering genom det dubbla 
systemet, straff – belöning. Detta sätt att vårda människor kan inte härledas eller 
återfinnas i aktuell litteratur och forskning om hur människor bör vårdas. Ovanpå 
denna djupt förankrade fostrande struktur har det till synes applicerats olika me-
toder och modeller för strukturerade behandlingar129, som inte motsätter sig ett 
verkligt vårdande, utan snarare förutsätter att patienterna är i ett verkligt vårdan-
de, för att vara verksamt. Det är således tveksamt om de olika behandlingsåtgär-
derna kan ha avsedd effekt. Förutom den fostrande tanken framstår det ingen klar 
och tydlig tanke om ett verkligt vårdande, mer än att det finns en uttalad vilja att 
göra gott för patienterna. Den vård som härstammar från fostran och discipline-
ring för med sig konsekvenser för människan som utsätts för denna vård, och 
vårdandet kan endast ses som ett ”sken-vårdande” som är långt bortom ett verk-
ligt vårdande. Således visar belysningen att det finns en underliggande konflikt 
mellan disciplinering och verkligt vårdande. 

Maktens grepp och skepnader 
Förutom att den empiriska forskningens resultat visar på starka stråk av fostran 
och disciplinering visar den också att det rättspsykiatriska vårdandet genomsyras 
av makt. Makt och maktlöshet agerar gemensamt och är påtagligt och synligt 
både hos vårdare och hos patienter. Det råder även makt på högre nivåer som 
verkar utanför det område som vårdarna kan bestämma över, men både vårdare 
och patienter har möjlighet att genom ett strategiskt agerande påverka makten i 
en viss riktning. Det pågår ett ständigt maktspel på olika nivåer, mellan olika in-
divider och grupper och karaktäristiskt för detta maktspel är att individerna har 
olika förutsättningar. Vårdarna är till synes de som har övertag, men patienterna 
använder olika strategier för att kämpa emot, om det än i slutändan innebär för 
patienterna att foga och anpassa sig till vårdens villkor. Vårdarnas makt visar sig 

––––––––– 
129 Såsom DBT, KBT, ART (se resultatet sid. 109-110, fotnot 110-112). 
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också genom de bedömningar och den granskning som de gör av patienterna och 
hur detta kan nyttjas på ett sätt som bidrar till maktlöshet hos patienterna. 

Föreliggande forskning visar hur vårdandet inom den rättspsykiatriska vården 
är fokuserat på att patienten ska förändra sitt beteende, vilket skulle kunna tyda 
på att patienten blivit vårdad till försoning eller bättring. Men resultatet visar 
också att patienten rent strategiskt anpassar sig till vårdens och vårdarnas villkor 
för att nå förmåner och frihet. Patienterna är inte i första hand fokuserade på sin 
egen hälsoprocess eller utveckling, som kommer i skymundan genom de ständigt 
pågående försöken att finna strategier som kan hjälpa dem att komma närmare 
målet, d.v.s. friheten. Jag menar att den fostrande strukturen med disciplinerande 
åtgärder, gynnar utövande av makt och samtidigt undergräver möjligheterna för 
ett verkligt vårdande. Makten mellan vårdare och patienter kan framställas som 
ett spel, med en starkare och en svagare part. 

För att öka förståelsen av de maktrelationer som visar sig i resultatet, tas stöd 
av Foucaults130 analys av maktrelationer. Då Foucault (1976/2002) beskriver in-
nebörden av makt påtalar han betydelsen av de styrkeförhållanden som råder i 
maktsammanhang. 

 
Med makt anser jag att man först och främst bör förstå den mångfald av 
styrkeförhållanden som finns inneboende i – och organiserar – det område 
där de fungerar; det spel som genom kamp och oupphörliga konfrontatio-
ner omvandlar dem, förstärker dem, kastar om dem; stöden, som dessa 
styrkeförhållanden finner i varandra, så att de bildar kedja eller system, el-
ler, i motsatt fall, rubbningarna, motsättningarna som isolerar dem från 
varandra; och slutligen strategierna som de verkar genom och vilkas all-
männa mönster eller utkristalliserande i institutioner förkroppsligas i stats-
apparaterna, i formuleringen av lagen, i samhällets hegemonier (sid. 103). 

 
Enligt Foucault (1976/2002) kan en maktrelation aldrig vara statisk utan den ver-
kar i en ständig, komplex rörelse. Det går inte riktigt att ta på makten, samtidigt 
som den kan förkroppsligas i en organisation, både som destruktiv och söndran-
de och som producerande och drivande. Makten finns hela tiden, och tar sig ut-
tryck i olika skepnader och kan både vara synlig och osynlig, medveten och 
omedveten. 

Foucault (1976/2002) skriver vidare ”att makt inte är någonting som låter sig 
förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man behåller eller låter gå sig ur 
händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och 
rörliga relationer” (sid. 104). Makt finns överallt och det råder styrkeförhållan-
den mellan parterna i en maktrelation som är mer eller mindre ojämna. Maktut-
övningens nödvändiga drivkraft är det motstånd som den ena parten utgör, och 
som samtidigt behövs för att en maktrelation överhuvudtaget ska uppstå. Mot-
stånden är således den ”andra sidan i maktrelationerna; de finns med där som 
den okuvliga motparten” (sid. 106). Motstånd finns alltså där makten finns och 
enligt Foucault kan motstånden inte stå i en utanförställning i förhållande till 

––––––––– 
130 I Sexualitetens historia, band 1: Viljan att veta (1976/2002). 
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makten. Makten och motstånden förutsätter varandra och maktförhållanden ”kan 
bara existera som funktion av en mångfald motståndspunkter” (sid. 105). Fouca-
ult betonar att det inte finns en given plats för dessa motstånd, utan de finns 
överallt i det som han kallar för maktnät och han beskriver dessa olika slag av 
motstånd som ”möjliga, nödvändiga, osannolika, spontana, vilda, isolerade, 
samordnade, smygande, våldsamma, oförsonliga, kompromissvilliga, egennytti-
ga eller beredda till offer” (sid. 106).  

Genom att närmare beskåda förevarande forskningsresultat i relation till Fou-
caults beskrivning av motstånd i maktrelationer, kan mycket av patienternas age-
rande och erfarande förstås utifrån en motmakt i ett ojämnbördigt styrkeförhål-
lande. I patienternas beteende kan denna motmakt t.ex. visa sig genom ett ag-
gressivt beteende, eller genom att de inte anpassar sig till vårdens villkor. Även 
att anpassa sig till vårdens villkor kan ses som en form av motmakt, genom att 
patienten genom sitt ”falskspel” ges möjlighet att nå ett mål. Resultatet visar 
även hur vården genomsyras av makt och hur vårdarna utövar makt, men också 
hur de kan känna sig maktlösa gentemot både patienter och rättsväsendet. Patien-
terna använder medel för motmakt både enskilt och som grupp.  

Det råder ett till synes utpräglat ojämlikt styrkeförhållande. Patienterna ska 
ändå inte för den skull ses som några passiva offer för den rådande maktutöv-
ningen. De utgör ett motstånd på olika sätt, vilket kan beskrivas av vårdarna som 
att: ”Det finns mycket sådana motstånd hos dem som gör att det tar längre tid”. 
Vårdarnas uttryck för maktlöshet i vissa situationer, visar också på att patienter-
na utövar en motmakt. Således fortsätter kampen på ett mer eller mindre utpräg-
lat och synligt sätt tills patienterna ser sin underlägsenhet och tvingas ändra sina 
strategier för att nå sitt mål.  

Med utgångspunkt i Foucaults sätt att se på maktrelationer kan vi även förstå 
den innebörd i det rättspsykiatriska vårdandet som inbegriper att vårdare och pa-
tienter lurar varandra. Till viss del är båda parter vinnare, men samtidigt ändå 
förlorare utifrån tanken om ett verkligt vårdande. Ojämlikheten i de styrkeförhål-
landen som råder, visar sig då patienten blir tvungen att förlora kampen mot vår-
darna och anpassa sig till de rådande villkoren. Ur en vårdares perspektiv kan det 
framstå på följande sätt: 

 
Det är ju ofta en väldig kamp en period… av väldig kamp… man [vårda-
ren] bestämmer struktur och regler och sådana som man [patienten] måste 
rätta sig efter då va… och då hela tiden försöker man [patienten] ju hitta 
lite sidospår och komma ifrån dom här bitarna och tänja på gränser och… 
så det kan ta lång tid. // För det kan ju vara några månaders tid som den 
här kampen håller på så att säga innan det har satt sig… Jag vill inte säga 
att patienten ger upp och resignerar men man [patienten] accepterar 
ändå…  

 
Det bör även tilläggas att vårdarna förefaller vara nöjda då de uppnått en anpass-
ning hos patienterna och de relaterar det till att de gjort något gott genom att de, 
som de kallar det, har lyckats nå patienterna. Detta blir intressant om det sätts i 
relation till Foucaults (1976/2002) resonemang om att maktrelationer är ämnade 
att nå ett mål: ”maktrelationerna kan inte ses som en överbyggnad enbart med 
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uppgift att hindra eller stöta ut; där de är verksamma har de en direkt produktiv 
roll” (sid. 104). Vidare skriver han att maktrelationer, ”är helt igenom genomsy-
rade av beräkning: ingen makt utövas utan en hel rad avsikter och mål” (sid. 
105). Detta framgår även i citatet ovan där vårdaren beskriver att kampen så 
småningom resulterar i att patienten blir hanterbar genom en anpassning till vår-
darens villkor. Det är dock inte säkert att patienten i en sådan situation har gett 
upp i kampen mot vårdaren, utan denne kan istället ha ändrat strategier för att 
upprätthålla en motmakt.  

Utifrån Foucaults resonemang om att makt är producerande och att det finns 
mål och avsikter med all makt, förefaller det inte vara svårt att förstå att makten 
är tänkt som ett redskap för att försöka nå de mål som är övergripande för den 
rättspsykiatriska vården, d.v.s. att patienterna bör återanpassas i samhället. Re-
sultatet av maktrelationerna blir till synes dock ett ”sken-vårdande” med en av-
saknad av ett verkligt vårdande. Det visar också hur känslan av att utsättas för 
makt kan erfaras som direkt icke-vårdande för patienterna och på så vis får det 
negativa konsekvenser för vårdandet.  

 
… dom utnyttjar en liksom att dom vill ha makt över en, dom är här för att 
jävlas och att vi får stanna här ännu längre… //... jag vet inte varför dom 
är sådana, dom är sjuka själva på något sätt… och det är jävligt jobbigt… 
och det är synd att det ska vara så… jag menar varför… jag fattar mig inte 
på sådana människor… 

 
Resultatet visar likaledes på vårdarnas likgiltighet inför de situationer då patien-
terna misslyckas i samhället och återkommer till vården. Samtidigt drar vårdarna 
inga direkta paralleller till att patienterna inte har fått den vård de behöver utan 
snarare ses dessa patienter som hopplösa fall. Det framstår som om vårdarna inte 
reflekterar över om vården de ger verkligen är vårdande för patienterna. Det fö-
refaller vara så att maktspelet mellan vårdare och patienter utgör en stor del av 
vardagen, och är till synes oreflekterat. Det tar dessutom energi från det som 
skulle kunna vara vårdande. Ställer vi oss frågan om vad detta spel egentligen 
leder till kan det konstateras att vårdarna blir förlorare genom att de inte lyckats 
”vårda” patienten, men i bästa fall lyckats fostra patienten till ett förändrat bete-
ende. Patienten blir förlorare genom att den vård som erhållits inte har varit verk-
ligt vårdande, utan denne har lärt sig spelets regler och agerat på ett sådant sätt 
att frihet i bästa fall har vunnits.  

Detta maktspel131 tycks ta ett stort utrymme inom den rättspsykiatriska vår-
den. Foucaults beskrivning av makt, visar hur svårt det är att få grepp om mak-
tens liv och skepnader. Utgående från Foucault kan det antas bero på dess förän-

––––––––– 
131 Att maktspel förekommer inom den rättspsykiatriska vården är inte anmärkningsvärt, då maktför-

hållanden finns överallt i samhället. Det som är anmärkningsvärt och viktigt att belysa är att dessa 
maktförhållanden bidrar till en vårdande brist genom att det saknas kunskap om hur dessa patienter 
kan ”vårdas” och då den vård som är rådande handlar om fostran. Trots att viljan att göra gott finns, 
blockeras denna av den bristande kunskapen om verkligt vårdande och av den fostrande strukturen. 



155 

derlighet och rörlighet, vilket gör att makten också tar olika skepnader och är 
mer eller mindre synlig132.  

Foucault (1976/2002) visar likaledes på en komplexitet i maktförhållanden då 
han för ett resonemang om det uttalade i förhållande till tystnaden.  

 
Det sagda är lika litet som tystnaderna underkastade makten en gång för 
alla, eller i uppror mot den. Man måste räkna med ett komplicerat och 
ostadigt spel, där talet kan vara maktinstrument och makteffekt på en och 
samma gång, men också hinder, brofäste, motstånds- och utgångspunkt 
för en motsatt strategi. Talet innehåller och producerar makt; det stärker 
makten men undergräver den också, blottställer den, gör den bräcklig och 
bygger fördämningar för den. På samma sätt skyddar tystnaden och förte-
genheten makten, befäster dess förbud; men de lossar också på dess grepp, 
ger möjlighet till mer eller mindre öppna överträdelser (sid. 110).  

 
Genom att belysa med ett patientcitat kan det tydliggöras hur det vårdarna säger 
får olika verkan: ”… dom lägger sig i allt man gör ju… dom påpekar ju jämt och 
ständigt... // ’det är vi som bestämmer om din vård och inte du, du har ingenting 
att säga till om’”. Det sagda blir här ett maktinstrument genom att vårdaren visar 
vem det är som bestämmer och makteffekten blir att patienten känner sig makt-
lös. Detta stärker på ett sätt makten genom att maktlösheten bidrar till patientens 
underkastelse, men samtidigt undergrävs makten genom den vårdande bristen 
denna utövning av makt ger. Likaså kan vårdarnas tystnad, genom att patienter 
undanhålls information, både vara ett maktinstrument och ge en effekt på samma 
sätt som ovan. 

Foucault (1976/2002) beskriver hur makten maskerar en del av sig själv och 
att det är en förutsättning för att makten ska vara uthärdlig, men också en nöd-
vändighet för att den ska kunna verka, och att det är just därför som makten kan 
vara framgångsrik. Hemlighållande i makten är enligt Foucault nödvändigt både 
för den som utövar makt och för den som underkuvas makten. 

 
Och inte bara för att makten tvingar de underkuvade till hemlighet, utan 
kanske för att hemlighållande är lika nödvändigt för dem: skulle de inte 
förkasta den, om de inte däri såg en enkel gräns som satts för deras begär 
men som samtidigt märker ut ett orört – om än reducerat – fält av frihet? 
(sid. 98). 

 
I föreliggande forskning kan frihet ses som ett övergripande mål för patienterna 
och som driver dem att klara av vården eller stå ut med den. Tanken om friheten 
finns hela tiden hos patienterna. Det finns åtskilliga exempel på hur patienterna 
hanterar tiden och vården genom att inte släppa fokus på friheten: ”Jag ser det 
––––––––– 
132 Detta kan också ge en förståelse för det rättspsykiatriska vårdandets komplexitet där det finns 

mycket som gynnar ett maktspel genom att det är ett utpräglat ojämnbördigt styrkeförhållande och 
där patienterna är dömda för brott och överlämnade till vård. Patienterna har på ett sätt lämnats ut 
från rättsväsendet till den rättspsykiatriska vården, vilket i detsamma innebär att vården har fått ett 
uppdrag där målet är i den riktning att patienten ska förändras för att åter kunna träda in i samhället. 
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bara som att jag får härda ut här så länge”; ”Jag har gjort en dag och det är 
skönt, då är det bara nästa dag att ta itu med”. Det kan följaktligen ses som att 
maktspelet ändå ger patienterna möjligheter att nå sitt mål, friheten, och att det 
kan driva dem till att klara av att vara i ett ”vårdande” som präglas av makt och 
fostran. 

För att förstå och belysa relationen mellan makt, kunskap och vetande vänder 
vi oss åter till Foucault, vars resonemang om hur de intagna övervakas och be-
traktas, också visar hur det i detsamma skapas ett vetande om den intagne. Fou-
cault (1975/2003) beskriver hur makt och vetande är sammanflätat och han me-
nar att ett vetande produceras av makten, men också att makt och vetande är var-
andras förutsättningar genom ”att det inte finns något maktförhållande utan att 
ett därmed sammanhängande område av vetande skapas och att det inte heller 
finns något vetande som inte samtidigt förutsätter och utbildar ett maktförhål-
lande” (sid. 33). Relateras detta till föreliggande forskning kan vi se hur det suc-
cessivt byggs upp ett vetande om patienten och hur detta vetande också kan bli 
till ett maktverktyg i mötet med patienten.  

Vidare skriver Foucault (1975/2003) att i och med fängelsernas tillkomst, 
hade inte längre straffväsendet någon direkt inblick i hur själva straffet genom-
fördes. Blickar vi in i dagens rättspsykiatriska vård, i hur vården bedrivs eller i 
den vårdvardag som patienterna lever i, förefaller också den insyn som länsrät-
ten133 har i detta vara begränsad. Forskningen visar att genom att patienterna 
egentligen inte har någon direkt kontakt med dem som ytterst bestämmer om 
vårdtidernas längd upplever de det som svårt att kunna påverka. Detta kan illu-
streras i en patients beskrivning.  

 
… sakkunnige [läkaren] och så dom på länsrätten, dom har mycket att 
säga till om, men dom har alldeles för lite kontakt med patienterna, för 
dom vet liksom inte… vad vi sysslar med liksom, dom går bara på perso-
nalen och dom har inte helt rätt… 

 
I huvudsak görs rättsväsendets bedömningar utifrån skrivna dokument, utsagor 
från vårdpersonal och mycket korta möten med patienterna. Därav kommer pati-
entperspektivet i skymundan. Den kunskap och det vetande som byggs upp om 
patienterna härrör från de observationer, bedömningar och klassificeringar som 
ideligen görs av patienternas beteenden och som dokumenteras i journaler och 
rapporteras till beslutsfattare. Vårdarna själva uttrycker att: ”… då går det ju på 
våra bedömningar till läkaren för läkaren ser ju inte patienten, utan det är ju att 
observera patienten och suga in så mycket information som möjligt”. Genom 
denna kunskap som produceras, så utövas också makt. Jag skulle vilja problema-
tisera detta med hjälp av Foucault (1975/2003) som beskriver det skrivna, i form 
av olika dokument, som ett maktverktyg och ”som ett av de viktigaste kugghju-
len i disciplinens maskineri” (sid. 190). Föreliggande forskning visar att det som 
dokumenteras om patienterna kan betyda en fullständig maktlöshet för den en-
skilda patienten. 

––––––––– 
133 Länsrätten beslutar om patientens vårdtid. 
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… jag har fått en stämpel resten av mitt liv… den sitter på mig… det finns 
inget sätt att ta bort den på… att visa att han [läkaren] hade fel så att 
säga… //… den finns ju… stämpeln där så att säga… den finns i mina 
papper… så att… det är en vanmakt att man kan bli så överkörd av syste-
met… 

 
Denna patient vet att han kan överklaga det som är skrivet om honom, men ser 
samtidigt sin maktlöshet gentemot makten. 

 
… visst jag kan överklaga till socialstyrelsen, men deras bedömning den 
bygger på vad läkaren har skrivit… och då står ju ord mot ord… 

 
Detta kan ytterligare belysas genom att vi lyfter fram Foucaults (1975/2003) be-
skrivning av hur människorna inom institutioner blir till ett ”fall” genom de do-
kument som skapas om dem, och de blir i detsamma ett kunskapsobjekt och en 
hållpunkt för makten. 

 
Den examen134 som placerar individerna inom ett övervakningsområde 
ger dem också en bestämd plats i ett nät av skrivna handlingar; genom den 
hamnar de i en mängd dokument som infångar och låser fast dem (sid. 
190). 

 
Det ovan beskrivna visar på hur låst en människa kan bli genom att framstå som 
en viss diagnos, störning eller personlighet och även på hur människans försök 
till att ge sitt perspektiv på den bedömning som gjorts kan användas emot henne 
eller honom. Denna forsknings resultat visar just hur vårdare ser nedskriven do-
kumentation om patienter som ett värdefullt redskap. 

 
Här finns jättemycket material om man är intresserad av det… vi kan be-
ställa hem 100-sidiga förundersökningar som är bandade om vi vill det. 
Har man tid till det och sätta sig med det om det är någon… patient som 
man tycker att det är svårt att nå och så vidare så kan det tillföra väldigt 
mycket… 

 
Foucault (1975/2003) menar att de beskrivningar av verkligheten som produce-
ras om den frihetsberövade inte kan skiljas från de metoder som används och den 
miljö där produktionen av kunskapen om människan äger rum. I det skrivna 
speglas således de normer och värderingar som den rättspsykiatriska vården står 
för. Därav kan sägas att makten skapar en kunskap om individen som baseras på 
maktens egna synsätt och perspektiv. Dokumentation är givetvis nödvändig för 
vården, men patienternas berättelser visar hur själva dokumentationen och rap-

––––––––– 
134 Översättaren för Övervakning och straff har valt att använda ordet ”examen” som på franska an-

vänds för ”kunskapsprövning” och för ”läkarundersökning” för att inte växla eller hopa översätt-
ningarna. 
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porteringssystemet kan bidra till att de känner sig nakna inför vårdarna och där-
för undviker att berätta vissa saker för vårdarna. 

 
… sen försöker jag att inte ta så mycket detaljer med personalen för jag 
känner mig så naken… // Eftersom dom har rapporteringsskyldighet, så 
om jag sitter i samtal med någon personal så rapporterar dom ju över vad 
jag har berättat för dom, till den andra personalen och sen skriver dom det 
även i datorn… 

 
Det framkommer också att patienter rent strategiskt anpassar sig till vårdens vill-
kor för att också få det dokumenterat. Till synes tycks patienterna veta att det är 
viktigt hur de framställs i det skrivna: ”Jag gör det för att visa dom att jag med-
verkar i vården, det är det dom vill, ser fint ut på pappret”. Det råder ytterligare 
en aspekt på dokumentation som är av betydelse att lyfta fram, nämligen att do-
kumentation kan vara förödande genom att en människa tillskrivs ett beteende 
som själva vården kan ha skapat. Föreliggande forskning visar exempel då do-
kumentation används som ett maktmedel och i detta fall även vårdslöst.  

 
Ibland finns det ju… nästan…… det är ju svårt att säga detta, men nästan 
så att personalen själv har dragit igång något va, genom att uppträda mot 
patienten... //… får jag inte ett svar så ska jag ju inte provocera fram ett 
och sen går man in och skriver i papperna va, att ”Kalle är obalanserad 
och bad mig dra åt helvete”… //… nej, men då skriver man något negativt 
om patienten som man själv har provocerat fram… 

 
Patienters reaktioner på maktutövning, och deras försök att hävda de ringa rät-
tigheter de har som tvångsvårdade, kan få negativa konsekvenser för dem genom 
att deras reaktioner och beteenden registreras och dokumenteras och blir en del 
av det vetande som skapas. Följande citat visar dokumentationens makt utifrån 
ett till synes negativt beteende hos patienten, ett beteende som i ett annat sam-
manhang utanför vården skulle kunna betecknas som en relativt normal reaktion. 

 
Från början sa dom: ”Du får titta på TV fram till klockan 24, börjar pro-
grammet före klockan tolv så får du titta tills det slutar, inte efter halv 
ett”… Jag satt och tittade på ett debattprogram… och programmet började 
väl halv tolv eller något sådant… så det skulle sluta tio över tolv eller nå-
got sådant… ett par minuter i tolv kom en nattskötare in och säger: ”Du 
får stänga av TVn”… ”Nämen jag ska titta färdigt på det här” [patienten] 
”Nämen hon är ju tolv” [vårdaren] ”Nämen vi fick ju titta på program som 
börjar tidigare” [patienten] ”Ja men debattprogram går ju hela dagarna på 
TV” [vårdaren] ”Nej det gör det inte det här är det sista, det är repris”, sa 
jag. ”Jaja, du är då den första på det här stället som vill titta på debattpro-
gram” [vårdaren]. Och det var som en stämpel, du ska inte vara intresse-
rad av det här, dessutom så gjorde han ju om reglerna efter sitt eget, så att 
säga, för nästa gång han kom så skulle TVn stängas av vid tolv och då satt 
vi två patienter och tittade, då var klockan 23:58, då kom han in och bara 
stängde av TVn… och jag vart ju förbannad: ”Va’ fan gör du? Du är ju 
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inte klok”, sa jag ”Vi sitter och titta på TV”. Då sa han: ”Klockan tolv ska 
den vara stängd” ”Klockan är ju inte tolv”, sa jag och så slog jag på text-
TVn och visade honom. Då gick han och skrev en rapport att jag varit 
högljudd (skratt) så det stod ju mycket riktigt i rapporten vad jag sa åt ho-
nom att jag tyckte…  

 
Utifrån Foucaults resonemang om maktrelationer kan patientens ovanstående 
agerande ses som en motståndshandling samtidigt som vården får ett redskap för 
maktutövning. Foucault (1975/2003) beskriver hur de disciplinära metoderna ge-
nom att dokumentera människors beteenden blir till ”ett kontrollmedel och en 
underkuvningsmetod” (sid. 193) som man avser att utnyttja vid behov. I beskriv-
ningen ovan är det inte bara själva dokumentationen som kan ses som maktutöv-
ning, utan också vårdarens attityd och handlande i mötet med patienten.  

Preliminära slutsatser 

Genom att belysa de maktrelationer som pågår inom den rättspsykiatriska vården 
mellan vårdare och patienter med hjälp av Foucaults beskrivning av makt kan 
vissa preliminära slutsatser dras. Förekomsten av maktrelationer förefaller vara 
oundviklig där det förekommer disciplinering och ojämbördiga styrkeförhållan-
den. Denna belysning visar att makt kan ta sig många olika uttryck och den be-
höver inte heller vara synlig eller tydlig. Samtidigt som tanken om straff har för-
skjutits mot en tanke om att vårda dessa människor under rättspsykiatrins fram-
växt, har emellertid tanken om fostran och disciplinering hela tiden funnits kvar. 
Genom ovanstående belysning tydliggörs maktspelets betydelse och inverkan på 
det som skulle kunna vara vårdande inom den rättspsykiatriska vården, det som 
visar sig i små öar av vård, men som inte får något fäste. Patienterna kan inte vila 
i ett vårdande, utan de är hela tiden i en kamp mot och för något. De vårdande 
mötena blir svårfångade för både vårdare och patienter då maktstrukturen infil-
trerar och försvårar det verkligt vårdande. En ytterligare preliminär slutsats som 
kan dras är att när den makt, som vårdarnas granskning, övervakning och be-
dömning ger, dokumenteras, blir den till ett vetande, som kan användas som 
ännu ett maktmedel.   

Vårdens struktur och kultur  
Föreliggande forskning visar hur den rådande vårdkulturen, dess miljö135 och 
struktur påverkar den vård som bedrivs inom den rättspsykiatriska vården. Vår-
dandet bygger till synes på specifika strukturer, makt, granskning och avskildhet. 
Det råder en påpasslighet och övervakning som bidrar till att patienterna har 

––––––––– 
135 Arkitekturen på vårdavdelningarna är utformade på det sättet att patienten alltid kan synas då de 

vistas i gemensamhetsutrymmen såsom dagrum och rökrum. Vårdarnas expedition är också place-
rad så att de därifrån kan ha uppsikt över dessa utrymmen. Utrymmen såsom matsal är låsta mellan 
måltiderna och rastgården är öppen vid vissa tidpunkter.   



160 

svårt att koppla av och vara spontana. De kan då uppleva att ensamheten och av-
skildheten i det egna rummet ger dem en vila och fungerar som ett skydd för det 
”allseende ögat”. 

Utifrån den empiriska forskningens resultat framstår det som viktigt att belysa 
och förstå hur institutionen övervakar de intagna. Att det förekommer övervak-
ning är inte svårt att förstå, då det är nödvändigt av säkerhetsskäl i en sluten in-
stitution. Det som emellertid blir intressant att djupare beskåda är vad övervak-
ningen får för konsekvenser och hur dessa konsekvenser interagerar med behovet 
av verkligt vårdande vård. Går det att förena ett verkligt vårdande med den över-
vakning som pågår i vårdvardagen?  

Vi vänder oss till Foucault för att se om hans texter kan bidra med en fördju-
pad förståelse. Foucault (1975/2003) resonerar om fängelse som institution och 
menar att denna består i en samling olika redskap som kan kuva människor och 
göra dem nyttiga genom att de bearbetas på ett väl avvägt sätt. Vidare menar han 
att fängelset varit den normaliserande maktens ”nät”, ”med sina täta och ut-
spridda former, med sina system för att infatta, fördela, övervaka och observe-
ra” (sid. 306). Det innebär att maktens olika nivåer och skepnader blir svåra att 
se och greppa, då makten finns överallt. Det finns således strukturer och ord-
ningar som är införlivade i institutionen. Vidare menar Foucault (1975/2003) att 
den disciplinära makten gör sig osynlig och att den samtidigt tvingar dem som 
underkastas att alltid vara synliga. 

 
Den belysning de utsätts för befäster det grepp makten har om dem. Det är 
det förhållande att den disciplinära individen ständigt syns, att han alltid 
kan iakttagas, som håller honom kvar i hans beroende (sid. 188). 

 
Institutionerna har ett speciellt sätt att betrakta intagna patienter och fångar, och 
Foucault (1975/2003) menar att denna blick och det seende som institutionen 
har, möjliggör maktutövning och som dessutom ”utformar individen som ett re-
sultat av och ett föremål för makt, ett resultat av och ett föremål för vetande” 
(sid. 193). 

Min studie visar hur patienterna känner sig granskade, men även hur de kan 
komma ifrån denna granskning genom att de har möjlighet att vara för sig själva 
och stänga in sig i det egna rummet: ”Det är det enda stället där du kan gå in 
och låsa dörren och ingen annan kan öppna den förutom personalen då”. Det 
egna rummet kan dock ses som en slags villkorad frihet. Genom att patienterna 
har internaliserat den övervakande blicken, vet de också att de måste sköta sig i 
alla situationer då de är synliga för eventuell övervakning. Foucault (1975/2003) 
skriver att ”själen är kroppens fängelse” och att: ”Hon bebos av en ’själ’ som 
ger henne existens och som själv är en bricka i det herravälde makten utövar 
över kroppen” (sid. 35)136. Det påvisar hur viktig fristaden i det egna rummet är 
för patienterna då det blir en vila från övervakning och granskning. Patienternas 
beskrivningar kan också ta sig triumferande uttryck då de, genom att bete sig 

––––––––– 
136 Detta citat av Foucault bidrar även i förståelsen av hur patienterna är ”av” den vård de erhåller och 

hur patienterna är sammanflätade med vårdens maktstruktur. 
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precis som de vill i det egna rummet, kan hålla ”makten” borta från att övervaka 
och registrera deras beteende. Följande citat ger ett intryck av att patienten njuter 
av att snuva vården på denna möjlighet. 

 
… det är ingen som kan bedöma mig där när jag håller på med någonting 
där inne. // Där kan jag vara hur barnslig jag vill, till och med utan att det 
kan komma en läkare och bedöma det och skriva ner det i papperna. Det 
är faktiskt, det är jävligt mysigt faktiskt. 

 
Samtidigt beskriver patienter hur de känner att de inte kommer ifrån, genom att 
de är inlåsta och tvingade till att vara just där de är, och att de i en mening alltid 
känner sig påpassade, de vet aldrig när någon kräver deras närvaro. 

 
… att man inte kan komma ifrån någonting och man kan inte gå undan 
och du känner att alla är på dig samtidigt, och du vill bara vara själv och 
det blir jättejobbigt och allting bara tränger på dig… 

 
Patienterna känner sig således övervakade och strävar efter att undkomma denna 
övervakning, samtidigt som de internaliserat en del av övervakningen.  

Också vårdarna beskriver övervakning och bedömningar av patienterna: ”… 
man gör ju hela tiden kontinuerliga bedömningar var man har patienten”. Frå-
geställningar som framstår som betydelsefulla att belysa är hur denna övervak-
ning förefaller vara organiserad och om det finns någon medveten struktur eller 
om den är för givet tagen och på så vis finns implicit i vårdkulturen. Foucault 
(1975/2003) beskriver den så kallade panoptiska principen137 för övervakning.  
Denna möjliggör en ständig övervakning och som av Foucault ställs i kontrast 
till fängelsehålans princip, som innebar mörker och undangömdhet: ”Fullt ljus 
och övervakarens blick åstadkommer ett effektivare fängelse än mörkret, som 
när allt kom omkring utgjorde ett skydd. Synligheten är en fälla” (sid. 201). Vi-
dare beskrivs att panopticon kan tillämpas på många olika sätt och i olika sam-
manhang. 

 
Det är ett sätt att infoga kropparna i rummet, att fördela individerna i för-
hållande till varandra, att upprätta en hierarki, att disponera maktcentra 
och deras kanaler, att definiera maktens verktyg och ingripanden… (sid. 
206). 

 
Flyttar vi fokus till föreliggande forskning kan vi ställa oss frågan om det finns 
någon likhet mellan den panoptiska principen och den övervakning som visar sig 

––––––––– 
137 Arkitektur som bygger på panopticon innebär att kropparna som är föremål för övervakning stän-

digt kan övervakas, samtidigt som den som övervakar inte är synlig. De vet alltså inte om de iakttas 
just i stunden eller inte. De övervakade är medvetna om att de ständigt kan iakttas, vilket bidrar till 
att makten fungerar med automatik. Foucault (1975/2003) beskriver att ”den arkitektoniska anord-
ningen blir en maskin som skapar och underhåller ett maktförhållande som är oberoende av den 
som utövar den, kort sagt, fångarna är inneslutna i en maktsituation som de själva uppbär” (sid. 
202).  



162 

i forskningen. Övervakning utifrån panopticon är mekanisk och strategiskt med-
veten och som Foucault beskriver det, likt ett maskineri. Likheterna är inte up-
penbara med den övervakning som beskrivits i föreliggande forskning, men sö-
ker vi i resultatets innebörder, när det gäller att granskas påpassligt, så finns det 
klara beröringspunkter. Det finns också beröringspunkter med de strukturer, ord-
ningar och regler som till synes finns som en grundstomme för det rättspsykiat-
riska vårdandet. Den gemensamma nämnaren förefaller vara vårdens seende och 
de vårdades känsla av att alltid synas. Foucault (1975/2003) menar också att 
konsekvenserna av denna övervakning blir att de övervakade tvingas till ett givet 
beteende och han skriver att det ”ger sinnet en makt över sinnet” (sid. 207). Här 
ses en tydlig koppling till patienternas strategiska beteende gentemot vårdens 
krav. Patienterna försöker visa upp ett gynnsamt beteende för vårdarna och att de 
tänker på hur de beter sig i situationer då de ”syns”. Följande citat visar på pati-
enters medvetenhet om den granskning de utsätts för. 

 
… gå och sköta sig själv mycket, det tycker dom [vårdarna] om liksom så 
att man inte går och hänger med dom andra… (F: Det gillar inte persona-
len menar du?) Nää, inte om man går och snackar sådana saker, det skri-
ver dom upp i rapporter och så skickas dom runt till hela sjukhuset... //… 
så att sköta sig själv, det är det bästa… 

 
Patienterna känner vidare av att de helst bör vara synliga då de vistas på avdel-
ningen. 

 
(F: Händer det då att du går och stänger in dig på ditt rum?) Ja, och det är 
inte bra det heller för man ska vara här ute så mycket som möjligt tycker 
dom… (F: Vilka tycker det?) Personalen tycker att man ska vara ute i dag-
rummet så mycket som möjligt…  

 
Av resultatet framgår också hur patienterna granskar varandra genom att det inte 
är riktigt tillåtet att ha för mycket kontakt med vårdarna. Detta visar sig även i 
vårdarnas beskrivningar av hur patienter är mer slutna då de vistas på vårdavdel-
ningen än om de är tillsammans med vårdare utanför institutionen, vilket vårdare 
relaterar till att patienter granskar varandra. Här finns en annan aspekt på gransk-
ning än den granskning som vården står för. En vårdare beskriver: 
 

Det är inte riktigt okej i allas ögon från patienternas sida att öppna sig allt 
för mycket för personalen, att bli allt för nära vän med dom… //... en pati-
ent som vistas här på avdelningen… han känner kanske att ibland har 
han… ögon i nacken på sig från sina medpatienters sida…  

 
Samtidigt beskriver både patienter och vårdare att de känner sig friare tillsam-
mans och att de får bättre kontakt och samtal utanför institutionen, vilket kan 
härledas till att de slipper den granskande övervakande blicken inom institutio-
nen.  

Institutionens historia tycks prägla dagens vård, genom att den förs vidare via 
de människor som arbetar i och som låter sig skolas in i den rådande vårdkultu-
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ren. Det är alltså inte bara patienterna som ska foga sig till vårdens villkor utan 
även de som tar anställning genom att de som vårdare skolas in i den vårdkultur 
som är gällande. En klar skillnad för vårdarens del är att han kan ta sig därifrån 
om han inte vill foga sig, medan patienterna är tvungna att inordna sig. En vårda-
re beskriver vikten av att som ny vårdare passa in. 

 
… och har man inte det så blir man inte speciellt långvarig här för man har 
ju ögonen på sig rätt mycket när man kommer som ny i början så att dom 
märker det den äldre personalen vilken typ av människa man är, hur väl 
man passar in…  

 
Föreliggande forskning visar hur patienterna erfar att det som händer innanför 
institutionen sker i det tysta och kan verka utan att någon utifrån har insyn i vad 
som sker. Institutionen skyddas på så vis från kritik utifrån och den rådande kul-
turen kan ostört leva kvar. Detta kan illustreras i en patients beskrivning av hur 
utsatt hon blir av vårdarens fostrande struktur och sätt att vårda.  

 
… han bara rusade in på mitt rum: ”Vad fan har du så hög musik för?” 
ja… då rök min fjärrkontroll från handen på mig, han nästan slog mig med 
den, jag tänkte att det gör han, men det gjorde han inte och så då blev jag 
rädd ju… det är ingen som ser någonting när man är här inne… utifrån… 
så… jag känner att psykvården är precis som förr i tiden som jag har sett i 
filmer… 

 
Vidare så framgår det att vårdarna försöker lösa det uppdrag som de har, som of-
tast handlar om att göra patienterna hanterbara. För att lyckas används ibland till 
synes ”otillåtna medel” som sker i det tysta, men som accepteras inom institutio-
nen. Det otillåtna är något av en offentlig hemlighet, samtidigt som mer kamou-
flerade medel för fostran genom straff och belöning är den vårdfilosofi som den 
rättspsykiatriska vården till synes står för. Det framstår som en kunskap och ett 
vetande om hur dessa patienter bör vårdas. Den rättspsykiatriska vården är även 
en sluten institution med hög säkerhet, vilket bidrar till stora begränsningar och 
kontroller, vad det gäller all kontakt med yttervärlden.  

Foucault (1975/2003) menar att det inom fängelsets murar sker straff som inte 
kommer upp på ytan och som inte visas utåt.  

 
Fängelset, denna rättsapparatens mörkaste avdelning, är den plats där 
makten att straffa, som inte längre vågar uppträda med öppet visir, i tyst-
het organiserar ett objektivitetsfält där straffet öppet kan fungera som en 
terapi och där domslutet kan inskrivas i vetandets framställning (sid. 258). 

 
Använder vi detta uttalande för att belysa dagens rättspsykiatriska vård och dess 
kultur kan vi fråga oss om det genom föreliggande forskning kommer upp sådant 
till ytan som på ett fullt medvetet sätt, sker i det tysta och som tas för givet av 
dem som verkar inom denna organisation.  

I situationer då patienter blir illa behandlade av någon vårdare blir de vårdare 
som observerar och ser detta medagerande, genom att de inte går emot ett oac-
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ceptabelt bemötande och därigenom inte heller skyddar patienten. Det framstår 
som om de beskådande vårdarna ”blundar” för oacceptabelt bemötande av pati-
enter och skyler över dess innebörd med ursäktanden såsom att ”alla måste få ha 
en dålig dag”. För att vårdare ska kunna agera mot andra vårdares undermåliga 
bemötande av patienter måste de ha både kraft och vilja att aktivt gå in för att 
skydda patienterna. För att det ska vara möjligt måste det finnas stöd på olika ni-
våer, så att det aldrig blir möjligt att blunda för ett oacceptabelt bemötande på 
någon nivå inom institutionen.   

Både den övervakande strukturen och de mörka hemligheterna som lever i 
vårdkulturen förefaller försvåra möjligheterna för att ett verkligt vårdande, som 
också av andra skäl inte tycks ha en framträdande roll i den rättspsykiatriska vår-
den. Vården framstår i föreliggande forskning som motsägelsefull, icke-
vårdande, opålitlig, fragmenterad och godtycklig, vilket delvis kan förstås utifrån 
vårdarnas oreflekterade hållning. Det verkliga vårdandet kan däremot inte ha sin 
utgångspunkt i något oreflekterat som sker av sig självt, utan måste medvetande-
göras och problematiseras. Vad bidrar då denna oreflekterade hållning, som vår-
darna tycks inta i vårdvardagen gentemot patienterna till?  

I detta sammanhang blir det rimligt att belysa hur de innebörder av hur vår-
dandet gestaltar sig i dag liknar de innebörder som Foucault beskriver att vår-
dandet på 1800-talet och även i mitten av 1900-talet. Foucault (1975/2003) skri-
ver att fängelserna ständigt utpekar korrektionstekniken som det enda botemedlet 
och att fängelser i grunden har sett ut på samma sätt på 1800-talet som 150 år 
framåt. Han beskriver att fängelsereformen 1945 egentligen inte innebär några 
förändringar mot det som varit under de senaste 150 åren.  

 
Samma grundsatser upprepas ord för ord från det ena århundradet till det 
andra. Och varje gång utger de sig för att vara den äntligen uppnådda, änt-
ligen accepterade formeln för en reform som dittills ständigt misslyckats 
(sid. 272). 

 
Reformen från 1945 beskrev hur fängelserna skulle förvandla individen genom 
att isolera denne från samhället, och att strafftiden skulle anpassas individuellt 
utifrån de resultat och framsteg fången uppnådde. Vidare innebar reformen att 
fången under strafftiden skulle arbeta och uppfostras av specialiserad personal 
samt att fängelset skulle vara en hjälpverksamhet för återanpassning i samhället. 
I stora drag visar detta en samstämmighet med hur det rättspsykiatriska vårdan-
det i Sverige i början av 2000-talet framstår. Därav kan denna belysning visa att 
det finns stora likheter mellan de metoder som vårdare inom den rättspsykiatris-
ka vården tillgriper för att ”vårda” patienterna och det som Foucault beskriver 
om de metoder som växt fram i fängelserna för att straffa fångarna genom fost-
ran, en fostran som har en korrigerande och disciplinerande karaktär genom 
straff och belöning.  

Preliminära slutsatser 

Denna del av belysningen tydliggör att det finns starka band mellan då och nu, 
att de historiska dragen inom institutioner lever kvar i vårdkulturen. Det framgår 
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att åldriga sätt att hantera och övervaka frihetsberövade människor kvarstår men 
kommer upp i en ny skepnad. Innebördsmässigt råder det däremot ingen bety-
dande skillnad. Institutionens struktur ger möjlighet att påpassigt granska och 
övervaka de frihetsberövade genom sitt all-seende och patienterna kan antingen 
försöka undfly detta eller utnyttja det genom att framställa sig på ett fördelaktigt 
sätt. Den rättspsykiatriska vården framstår som en sluten institution med inne-
bördsmässigt lika innebörder med den historiska fängelsestrukturen. Till synes 
sker vårdandet till viss del i det fördolda och kommer inte upp till ytan. Eller är 
det så att det är de straffande och dömande strukturerna som har tagit över och 
sätter ramarna för rättspsykiatrin, och helt enkelt tränger undan alla vårdande in-
tentioner. 
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Diskussion 

I detta avslutande kapitel förs inledningsvis en diskussion om forskningens me-
todologiska överväganden, genomförande, tillförlitlighet och generaliseringsmöj-
ligheter samt hur forskningsspridning kan bidra med ökad förståelse av forsk-
ningens resultatet. Därefter följer en diskussion utifrån forskningens resultat där 
både patienternas och vårdarnas perspektiv belyses och det rättspsykiatriska vår-
dandet sätts i fokus. Genom den filosofiska fördjupningen tydliggörs innebörds-
mässiga likheter mellan dagens vård och hur det ur ett historiskt perspektiv be-
skrivs att människor hanterades inom institutioner. Utifrån detta diskuteras tradi-
tionens påverkan och betydelse för dagens vård. Diskussionen avslutas med 
forskningens slutsatser och reflektioner över vad föreliggande forskning kan bi-
dra med i utvecklingen av dagens rättspsykiatriska vårdande och vad vårdveten-
skapen kan tillföra det rättspsykiatriska vårdandet samt några reflektioner kring 
hur forskningens resultat och vårdvetenskapen kan implementeras inom den 
rättspsykiatriska vården.  

Fenomenologiskt grundad livsvärldsforskning 
I denna avhandling har forskningen genomgående ett livsvärldsperspektiv grun-
dat i fenomenologisk kunskapsteori och vetenskapsfilosofi. Även det vårdveten-
skapliga perspektivet har sin grund i den fenomenologiska teorin om livsvärlden. 
Fenomenologin kan inte ses som en metod, utan som en kunskapsteoretisk grund 
för tillämpning av forskning med en livsvärldsansats. Livsvärldsansatsen kan 
inte heller ses som en metod med fasta regler och steg. En ansats på livsvärlds-
teoretisk grund vägleds av metodologiska tankegångar som transformerats från 
filosofin. För att kunna tillämpa livsvärldsforskning krävs kunskaper och förank-
ring i fenomenologisk kunskapsteori. Dahlberg138 har arbetat med att transforme-
ra fenomenologisk kunskapsteori och utvecklat en reflekterande livsvärldsansats, 
vilket ses som ett betydande stöd i den tillämpade forskningen. Mitt avhand-
lingsarbete har förutom att det genomförts med avsikten att belysa empiriska fe-
nomen också utgjort ett försök att förstå och tillämpa den fenomenologiska filo-
sofin och hur den kan stödja vårdvetenskap och empirisk forskning. Det har givit 
mig en insikt om att forskning inte handlar om att tillämpa en metod utan fram-
för allt är en hållning som måste ha en kunskapsteoretisk grund att utgå ifrån, lik-
väl som vårdandet inte kan vara en metod med bestämda ”steg”, utan är och för-
blir en hållning. 

––––––––– 
138 Samtliga referenser till Dahlberg är en del i denna utveckling av en livsvärldsansats. 
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En ansats som har en tydlig förankring i kunskapsteori ses som en fördel i 
forskningens genomförande då forskningen inte blir till en tillsluten metod med 
förutbestämda steg, utan snarare ses som ett förhållningssätt (Bengtsson, 1991) 
där forskaren kan ställa frågor och få svar genom en tillämpning av kunskapsteo-
rin. Det är således genom en öppenhet och följsamhet mot fenomenet ”det rätts-
psykiatriska vårdandet” som forskningsprocessen i denna forskning har fram-
skridit. Det innebär att forskningen som helhet inte varit förutbestämd utan har 
utvecklats efterhand. Forskningen tog sin början i en studie med ett patientper-
spektiv vilken belyste hur det är att vårdas inom den rättspsykiatriska vården. Ut-
ifrån resultatet gjordes bedömningen att även ett vårdarperspektiv behövdes för 
att beskriva vårdandet. Även avhandlingens generella struktur och den filosofis-
ka belysningen är sprungna ur en öppenhet och följsamhet mot forskningens fe-
nomen, som successivt tydliggjorts under forskningens gång. 

Det övergripande syftet med forskningen var att beskriva det rättspsykiatriska 
vårdandet utifrån levd erfarenhet. För att kunna nå syftet ansåg jag det som lämp-
ligast att bedriva forskningen med utgångspunkt i en livsvärldsansats. Jag valde 
att inledningsvis studera patienters erfarande av att vårdas och därefter studera 
vårdares erfarande av att vårda. Studiernas fenomen som var ”att vårdas inom 
den rättspsykiatriska vården” och ”att vårda inom den rättspsykiatriska vården” 
hade en vidare innebörd än fenomenet ”det rättspsykiatriska vårdandet”, då det i 
att vårda och vårdas inbegrips mer än själva vårdandet. T.ex. innebär det för pa-
tienterna en existentiell problematik med uppgivenhet, kamp och längtan genom 
att inte veta hur länge vården kommer att bestå. Det sågs som en fördel att inled-
ningsvis studera patienters livsvärld i ett vidare perspektiv då det inte tidigare 
fanns någon liknande studie gjord. Om jag i patientstudien avgränsat fenomenet 
till vårdandet hade det varit en risk att en del av det vårdande som patienterna er-
håller inte skulle bli tydligt. Patienternas livsvärld som vårdade hade inte heller 
belysts i sin helhet. Genom det angreppssätt som valts visar forskningen hur det 
är för patienter och vårdare att leva och vårdas respektive vårda inom den rätts-
psykiatriska vården, men den belyser även vårdandet. Det är skillnad mellan att 
teoretiskt utreda vad som är vårdande och att beskriva hur vårdandet gestaltar sig 
ur levda erfarenheter. Den levda erfarenheten behövs för att utifrån ett teoretiskt 
perspektiv kunna förstå på vilket sätt vårdandet kan vara verkligt vårdande. För 
att kunna uttala sig om vad som är verkligt vårdande krävs dessutom ett patient-
perspektiv. 

De resultat som tas fram med hjälp av livsvärldsgrundad forskning kan delvis 
beskyllas för att vara trivial. Personer som arbetat inom psykiatrisk eller rätts-
psykiatrisk vård kan lätt känna igen kritik av vården som framförts i åratal. Någ-
ra innebörder i föreliggande empiriska resultat har beskrivits tidigare där olika 
aspekter av icke-vårdande vård återgivits139. Om vi emellertid granskar den litte-
ratur som fanns vid denna forsknings början är t.ex. den vårdkritiska litteraturen 

––––––––– 
139 Det gäller främst äldre studier (Barton, 1966; Goffman, 1961/2005; Rosenhan, 1973) eller forsk-

ning som belyser ett historiskt perspektiv (Eivergård, 2003: Jönsson, 1998; Sjöström, 1992, 2000; 
Steinholtz Ekecrantz, 1995), men också i nyare forskning finns sådana antydningar (se avhandling-
ens litteratur- och forskningsöversikt). 
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som regel inte empiriskt grundad. Ofta är det andra- eller tredjehandsbeskriv-
ningar av vården och patienternas röster hörs inte. Det var ett av syftena med fö-
religgande forskning, att ge röst åt de röstsvaga patienterna i rättspsykiatrisk 
vård. I efterhand kan vi också konstatera att den fördjupande belysningen inte 
hade varit möjlig att genomföra, genomsyrad som den är med aktörernas egna 
berättelser, utan livsvärldsansatsen som stöd. 

Fenomenet ”det rättspsykiatriska vårdandet” har fångats genom en analys av 
de båda studiernas essentiella innebörder. Nya mönster av innebörder blev där-
med synliga genom att nya frågor ställdes, såsom: Vad är det som gör det rätts-
psykiatriska vårdandet till just detta vårdande? I denna analys har resultaten ab-
straherats och genom en ständig rörelse mellan figur och bakgrund kunde feno-
menet träda fram. Jag ser det som en poäng att fenomenet ”det rättspsykiatriska 
vårdandet” har analyserats utifrån de båda resultaten. Genom att resultaten för-
stås tillsammans träder det fram nya nyanser och mönster av innebörder som inte 
kan ses i respektive resultat. 

Ett alternativt metodologiskt angreppssätt för denna forskning skulle kunna 
vara en hermeneutisk livsvärldsansats (Dahlberg et al., 2007). Det skulle innebä-
ra att datamaterialet tolkats under analysprocessen och även att teori eller annan 
extern kunskapskälla använts i analysen av data. Förutom risken att införandet av 
teori på ett tidigt stadium i analysen skulle leda bort fokus från livsvärlden, ansåg 
jag det som viktigt att i forskning inom ett relativt outforskat område som det ak-
tuella, söka en förståelse för fenomenet genom en datanära hållning.  

Det är dock inte omöjligt att en tolkande ansats skulle ha medfört en annan el-
ler djupare förklaring av förhållandena i det rättspsykiatriska vårdandet. Samti-
digt har inte forskningen undanhållits den teoretiska fördjupningen i och med att 
jag har valt att använda mig av teori på ett annat sätt genom att i avhandlingen ha 
ett mellankapitel i form av en exkurs, där centrala delar av resultatet belyses med 
stöd av Foucaults historisk-filosofiska texter. Förutom att de empiriska rösterna 
har tillåtits träda fram har detta möjliggjort att ytterligare ett perspektiv har till-
förts med sin delvisa förklaring av det rättspsykiatriska vårdandet. Ytterligare te-
orier hade eventuellt kunnat förklara resultatet i sin helhet, om en hermeneutisk 
ansats hade valts. 

Ett ytterligare alternativt sätt att beforska området hade varit genom deltagan-
de observationer. Jag ansåg dock att det skulle medföra problem av etiskt karak-
tär då patienterna vårdas under tvång och i den utsattheten som det innebär skulle 
deras integritet kunna kränkas. Frivillighetsprincipen är också svår att tillgodose 
vid observationer inom detta område.  

Jag vistades på de aktuella avdelningarna under två arbetsveckor för att få en 
inblick i den rättspsykiatriska vården och för att själv ge information om studien 
till patienterna. Det gav patienterna möjlighet att ställa frågor och ses dessutom 
som betydelsefullt för intervjutillfället, då jag inte var en helt okänd människa 
för informanterna. Därav kunde ett avslappnat intervjuklimat skapas. Under des-
sa två veckor observerade jag vad som hände i vårdvardagen, men mina observa-
tioner användes inte som data. En observationsstudie utifrån ett livsvärldsper-
spektiv är inte heller helt problemfri då det är forskaren som observerar och det 
är genom dennes livsvärld och språkliga förmåga som datamaterialet formuleras. 
Dahlberg (2006a) menar att observationer ställer krav på forskaren i att kunna 
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vara nära och distanserad till fenomenet som studeras på en och samma gång. 
Vidare menar Dahlberg att observation som metod är mest lämpad då det gäller 
fenomen som är implicita och inbäddade och därav svåra att fånga eller verbali-
sera. Fenomenen i denna forskning anses varken vara implicita eller svåra att 
verbalisera. Däremot skulle en kombination av intervju och observation som da-
tainsamling kunna ge en ökad förståelse och djupare belysning av det mellan-
mänskliga och de maktrelationer som visar sig i resultatet.  

En fråga som bör ställas är hur resultatet kan förstås ur ett genusperspektiv. Är 
det någon skillnad mellan att vårda och vårdas som man eller kvinna? Det har 
inte varit syftet med forskningen att belysa detta och materialet kan inte heller 
anses vara tillräckligt omfattande för att en sådan analys ska kunna göras. Inte 
desto mindre är det intressant att reflektera över frågorna och förvisso kan man 
se vissa skillnader i patienternas utsagor, mellan männen och kvinnorna. Där-
emot är det ingen skillnad i innebörderna av att vårda och vårdas, d.v.s. fenome-
nets essentiella innebördsstruktur skiljer sig alltså inte åt mellan män och kvin-
nor. De skillnader som kan ses är hur innebörderna tar sig uttryck i handling. 
T.ex. i kvinnors berättelser förekommer det att vårdare ”blixtrar” till direkt i 
vårdsituationer och att vårdare ”drar in mig på rummet”, vilket inte förekommer 
på samma sätt i männens berättelser. En reflektion som detta väcker är vad en 
sådan skillnad kan bero på. Kan det vara så enkelt som att en enskild vårdare inte 
styrkemässigt kan rå sig på en man på samma sätt som en kvinna, och att det i 
större utsträckning innebär att vårdarna ”väntar ut” en man, eller kan kanske 
andra strukturella innebörder dölja sig här? För att kunna uttala sig om detta 
krävs det mer forskning inom området. Det förefaller vara ett intressant och vik-
tigt område för vidare forskning inom den rättspsykiatriska vården. Inte minst 
skulle det vara intressant att studera vårdarnas hållning utifrån ett genusperspek-
tiv och vad det får för konsekvenser för vårdandet av manliga och kvinnliga pati-
enter.   

Den tyglade förståelsens betydelse 
Att tygla förståelsen (Dahlberg & Dahlberg, 2003; Dahlberg, 2006c) är inget 
som görs i en viss fas i forskningsprocessen och det är heller inte en teknik som 
kan tillämpas på ett speciellt sätt. Jag ser det som en forskande hållning som 
måste införlivas i forskaren. Det har inneburit att jag medvetet har fått träda ur 
min naturliga hållning, det för givet tagna, och istället intagit en reflekterande 
hållning (Bengtsson, 1998; Dahlberg, 2006c). Denna hållning har vuxit fram ge-
nom att jag hela tiden under forskningens genomförande har ifrågasatt min egen 
förståelse och min förståelse har även granskats och ifrågasatts i handledning och 
i olika seminarier, bl.a. i doktorandgruppen. Ett exempel på tyglandet i dessa 
sammanhang är att få besvara frågorna: Hur har du teckning för detta i data? 
Finns denna innebörd i data? Hur har du tyglat din förståelse? Det har varit en 
god hjälp för att inte dra iväg för långt i förståelsen, men också en utmaning i att 
argumentera för sin sak, samt att få utmana den egna förståelsen. Jag ser det som 
en utvecklad vaksamhet mot min egen förståelse. Samtidigt kan en osäkerhet hos 
forskaren innebära att forskaren är för vaksam mot sig själv och inte ser de inne-



170 

börder som verkligen visar sig. Detta problem upplevde jag i början av analysar-
betet genom att jag höll mig för datanära och knappt lämnade innehållsnivån. 
Genom att jag successivt kände mig mer trygg i analysarbetet och genom hand-
ledning kunde jag se fenomenets innebörder och dess mönster. Det gav också 
stöd i abstraheringen av resultatet och i att klara av pendlingen mellan det kon-
kreta och abstrakta. Det är genom en ständig kritisk reflektion och en medveten-
het om riskerna i att inta en otyglad hållning som tyglandet har fortgått i denna 
forskning.   

Det tyglande förhållningssättet har också varit betydelsefullt i intervjusitua-
tionen för att inte förstå för snabbt eller ta det informanterna säger för givet. Det 
har inneburit att jag genomgående försökt ställa följdfrågor och be informanterna 
utveckla eller berätta mer. Informanterna har ibland ställt motfrågor som: Förstår 
du vad jag menar? Det har då varit viktigt att förmedla till informanterna att det 
inte är fel på deras sätt att berätta och att följdfrågorna har ställts för att jag ska få 
en så stor förståelse som möjligt för det som berättas. Tyglandet ses som svårare 
i en intervjusituation än i analys av data. I intervjusituationen är omedelbarheten 
och förutsättningarna att kunna skapa ett så naturligt samtal som möjligt betydel-
sefullt, samtidigt som forskaren måste inta en reflekterande hållning. I analysen 
finns större möjligheter att hela tiden gå tillbaka och ifrågasätta förståelsen och 
den pågående eller genomförda analysen. 

Tyglandet har även varit viktigt i förhållandet mellan de båda studiernas ana-
lyser och resultat140. Det fanns en risk att jag i intervjuerna och analysen av vår-
darstudien skulle söka efter sådant som bekräftade resultatet i patientstudien och 
på så vis skulle annat av betydelse för fenomenet kunna komma i skymundan. 
Det har jag hanterat dels genom att lägga patientstudien åt sidan då vårdarstudien 
påbörjades och dels genom att vara medveten om att risken förelåg samt utifrån 
detta ställt problematiserande frågor. Det var först vid analysen för den generella 
strukturen som resultaten fördes samman och förstods tillsammans som ett resul-
tat. Även i analysen av den generella strukturen och i den historisk-filosofiska 
fördjupningen har den tyglande hållningen varit viktig.  

Den historisk-filosofiska fördjupningen 
I denna avhandling har jag valt att utifrån Michel Foucaults texter göra en histo-
risk-filosofisk fördjupning som en fördjupande belysning av föreliggande empi-
riska forskningsresultat141. Valet av Foucaults texter gjordes beroende på att re-
sultatet visade stora likheter med hur mentalvården beskrivs historiskt. Genom 
att jag läste Foucaults texter kunde mitt resultat tala till mig på ett annorlunda 
sätt. Jag kunde tydligare se de maktförhållanden resultatet visade. Även fostran, 
disciplinering och övervakning tydliggjordes.  

––––––––– 
140 Studie 1 och 2. 
141 Exempelvis har Almerud (2007), Källerwald (2007) och Sjögren (2004) belyst sina forskningsre-

sultat med stöd av filosofiska texter, för att fördjupa och tydliggöra förståelsen av de studerade fe-
nomenen och deras innebörder. 
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Vare sig med fördjupningen eller någon annan del av avhandlingen är det min 
vilja att visa hur ”dålig” den rättspsykiatriska vården är. Istället har min avsikt 
hela tiden varit och är att bidra med en ökad förståelse för den komplexitet som 
tycks vara inbyggd i det rättspsykiatriska vårdandet. Jag har en tro och en vilja 
att denna belysning ska bidra med något ”bra” och utvecklande och utifrån detta 
antagande ser jag också denna fördjupning som ytterst betydelsefull för avhand-
lingen som helhet.  

Jag har även funnit andra studier som visar att Foucaults verk kan bidra i för-
ståelsen av den psykiatriska vården. Roberts (2005) menar att Foucaults texter 
kan hjälpa personal inom den psykiatriska vården att bli medvetna om vikten av 
att förstå psykiatriska diskurser, kategoriseringar och förutsättningar som histo-
riskt och politiskt konstituerade. Dessa texter kan bidra till en förståelse av att 
den psykiatriska vården behöver utsättas för kontinuerlig granskning. Gastaldo 
och Holmes (1999) belyser att Foucaults maktanalys kan ses som en hjälp att 
förstå hur både patienter och vårdare kan utöva makt men också utgöra en mot-
makt. Stevenson och Cutcliffe (2006) påtalar betydelsen av att se makt som en 
rörelse, vilket kan hjälpa oss att förstå att maktrelationer inte är enkelriktade utan 
i en ständig förändring. Samtliga här nämnda studier visar användbarheten av 
Foucaults texter för en ökad förståelse av den psykiatriska vårdens komplexitet, 
och kan således hjälpa vårdare, andra yrkeskategorier och ansvariga inom den 
rättspsykiatriska vården att kritiskt reflektera över och ifrågasätta den rådande 
vården. 

Resultatets tillförlitlighet och 
generaliseringsmöjlighet 
Den tillförlitlighet som kan tillmätas ett forskningsresultat sammanhänger med 
den transparens som forskningsprocessen uppvisar, och inte minst gäller detta de 
kunskapsteoretiska och metodologiska principer som varit vägledande för forsk-
ningens genomförande (Kvale, 1989). I denna avhandling har de kunskapsteore-
tiska utgångspunkterna och livsvärldsansatsen grundligt beskrivits. Även av-
handlingens förankring i det vårdvetenskapliga perspektivet har tydliggjorts142. 
Den tyglade hållningen och den öppenhet och följsamhet mot fenomenet som har 
tillämpats genom hela forskningsprocessen har beskrivits så tydligt som möjligt, 
vilket samtidigt uppfyller forskningens krav på objektivitet. Kvale (1989) fram-
håller vidare vikten av koherens, d.v.s. att forskning presenteras på ett sådant sätt 
att den följer ”en röd tråd”, så att läsaren har möjlighet att värdera och förstå 
forskningens genomförande och resultat. För att uppnå detta har jag försökt att 
noggrant och strukturerat beskriva och presentera denna forsknings genomföran-
de.  

––––––––– 
142 I det vårdvetenskapliga perspektivet tydliggörs innebörden i verkligt vårdande, vilket inte ska för-

växlas med att jag går in med en teori i forskningen. Det syftar snarare till att tydliggöra avhand-
lingens teoretiska perspektiv där vårdandet och ett patientperspektiv således är centralt. 
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Genomgående i resultatet används citat från intervjuerna. Det visar hur resul-
tatet har abstraherats från den konkreta levda erfarenheten. Att jag använt många 
och omfattande citat i resultatredovisningen beror på att jag i synnerhet vill göra 
patienters, men även vårdares röster hörda. Jag vill också ge läsaren en möjlighet 
att värdera resultatet som i flera avseenden kan uppfattas som kritiskt mot vår-
den. I resultatredovisningen har emellertid inte citaten numrerats för att i möjli-
gaste mån tillgodose informanternas anonymitet. Från vissa intervjuer används 
fler citat, vilket emellertid inte betyder att innebörderna inte finns i de intervjuer 
som inte används lika frekvent. De citat har använts som på bästa sätt beskriver 
det studerade fenomenets mönster av innebörden och variationer. Några infor-
manter har dock haft större förmåga att uttrycka sig, vilket även kan bero på att 
jag har genomfört vissa intervjuer bättre och i dessa skapat ett bättre intervjukli-
mat. Jag anser ändå att samtliga intervjuer bär på mycket mening och att jag 
genomgående har känt mig trygg som intervjuare. Det härleder jag till min långa 
erfarenhet som psykiatrisjuksköterska och mina erfarenheter av vårdande sam-
tal143.  

Urvalet av informanter har gjorts utifrån etiska ställningstaganden såsom fri-
villighetsprincipen, och utifrån vad som varit relevant för avhandlingens syften, 
vilket inkluderar önskan om variation. Det fanns en vilja att intervjua patienter 
från olika avdelningar, både män och kvinnor med en spridning i ålder och vård-
tid. I urvalet av vårdare fanns en vilja att intervjua vårdare från olika avdelning-
ar, både män och kvinnor, med varierande yrkesbefattning, åldrar och erfarenhet 
som vårdare. Utgångspunkten var att finna informanter med levd erfarenhet av 
att vårda och vårdas inom den rättspsykiatriska vården. Då det inte ansågs som 
relevant för studiens syfte tog jag inte reda på vilka brott patienterna gjort sig 
skyldiga till eller vilka diagnoser de hade, vilket jag även efter studiens genom-
förande anser vara ett etiskt riktigt beslut. På de aktuella avdelningarna vårdades 
patienter med olika diagnoser och som var dömda för brott av olika svårighets-
grad. De rättspsykiatriska patienterna kan inte ses som en homogen grupp. Det 
de har gemensamt är att de lider av en allvarlig psykisk störning, är dömda för 
brott och därför överlämnade till rättspsykiatrisk vård144. Även om information 
inhämtats om patienternas diagnoser och brott hade denna information inte varit 
betydelsefull utifrån studiens syfte, utan hade endast kunnat visa på att även den-
na spridning fanns i urvalet145. I denna forskning har det varit viktigt att inte be-
döma patienternas trovärdighet utifrån deras diagnoser. Vid intervjun förmedla-
des att jag inte i första hand var intresserad av vilka brott de var dömda för eller 
vilka diagnoser de hade, utan att jag ville ta del av hur de erfor det att vårdas. 
Flera patienter berättade ändå vilka diagnoser de fått eller vilka brott de var 
dömda för, då detta hörde samman med varför de vårdades. Samtidigt tror jag att 
patienterna kände att jag var intresserad av dem som individer, genom att jag vil-

––––––––– 
143 Det finns skillnader mellan vårdande samtal och intervjuer, men också likheter som gör att erfa-

renheten är betydelsefull. 
144 Två av patienterna vårdades inte enligt LRV utan enligt LPT. De var inte dömda för brott men 
vårdades inom den rättspsykiatriska vården då de bedömts som särskilt vårdkrävande och i behov av 
denna vård. 
145 Se sid. 56, fotnot 99. 
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le ta del av deras berättelser. Även då jag vistades på avdelningarna före inter-
vjuerna tackade flera patienter för att jag var intresserad av hur de hade det.  

Då patienterna är i en utsatt position som tvångsvårdade kan det finnas en risk 
att patienterna tar i extra under intervjuerna för att uttrycka sin situation. Emel-
lertid har intervjuerna gjorts utifrån en vilja att få levda beskrivningar av att vår-
das och inte fokuserats på vad de tycker om vården, det handlar således inte om 
åsikter. Jag har även under intervjuerna problematiserat patienternas beskriv-
ningar genom att ställa fördjupande följdfrågor146. Det är således från de levda 
beskrivningarna som fenomenen har fått sin mening.  

Vad gäller urvalet av vårdare gjordes det via avdelningschefer som tillfrågade 
vårdare om deltagande i studien. Det finns en risk att avdelningscheferna valt de 
vårdare som anses vara ”goda vårdare” och att vårdare som inte anses vara lika 
goda vårdare inte har tillfrågats. Det ansågs emellertid som det lämpligaste sättet 
att finna informanter till studien. Resultatet belyser även ett vårdande som inte 
ses som vårdande, även om informanterna i många fall talar om att det är andra 
vårdare som står för detta. Jag har t.ex. inte intervjuat någon vårdare som endast 
står för den ”hårda och vaktande” hållningen som beskrivs av både patienter 
och vårdare i resultatet.  

Dahlberg et al. (2007) betonar att resultat kan generaliseras och att teorier kan 
utvecklas utifrån livsvärldsforskning. All vetenskap arbetar med större samman-
hang och forskningsresultat bör ha betydelse för andra människor än de som in-
går i den aktuella studien, i synnerhet om hänsyn tas till kontextuella faktorer. 
Det är viktigt att påpeka att all generalisering bör göras med försiktighet, och 
som Dahlberg et al. påtalar är alla forskningsresultat att förstå som kontextuella i 
någon mening. I denna forskning underlättas generaliseringsförsöken av att fe-
nomenens essentiella innebörder har sökts och att de två studiernas resultat har 
utmynnat i en generell struktur, vilka är på en abstrakt nivå och dessutom feno-
menorienterade istället för subjektorienterade.  

Generaliseringen av denna avhandlings resultat görs framför allt genom att 
frågor ställs och genom en belysning av hur forskningen kan användas. Hur kan 
föreliggande forskningsresultat generaliseras? Forskningen visar att där studien 
är genomförd är vården icke-vårdande. Detta kan inte generaliseras till att gälla 
all rättspsykiatrisk vård. Emellertid visar annan forskning också upp icke-
vårdande aspekter inom den rättspsykiatriska vården, vilket ger visst stöd åt att 
det icke-vårdande kan gälla även för andra rättspsykiatriska enheter. Därför mås-
te vi ställa frågor om huruvida den rättspsykiatriska vården kan vara icke-
vårdande. Vidare kan vi anta att vid rättspsykiatriska och psykiatriska vårdenhe-
ter med liknande vårdinnehåll och vårdkultur som den studerade och där vården 
inte är vårdande, kan vården förstås som så menings-lös som det framkommer i 
föreliggande forskning. 

Kan resultatet lättare generaliseras till att gälla även för andra rättspsykiatriska 
kliniker som har en lång historia med rättspsykiatrisk verksamhet? Resultatet bör 
gälla för liknande kliniker då resultatet visar på stora likheter med historiska be-
skrivningar av institutionsvård. Det är inte säkert att resultatet i lika stor ut-

––––––––– 
146 För exempel se Metodavsnittet – Intervjuerna sid. 46. 
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sträckning gäller för rättspsykiatriska kliniker som inte är sprungna ur ett äldre 
mentalsjukhus. För att kunna generalisera till all rättspsykiatrisk vård i Sverige 
krävs fler studier, främst studier på kliniker som inte har traditioner från mental-
sjukhus, specialenheter eller fasta paviljonger. Finns det möjligen en skillnad i 
den rättspsykiatriska vården beroende på vilken tradition och historia som klini-
ken kommer ur? Fler studier kan visa på skillnader och tydliggöra traditionens 
och vårdkulturens påverkan. Kan resultatet generaliseras till att gälla andra insti-
tutioner med en bakomliggande mentalsjukhuskultur där det bedrivs tvångsvård 
med långa vårdtider? Det är troligt att det finns stora likheter i vårdens innehåll 
om det är så att en fostrande tradition har ett grepp om vården. Kan patienters ut-
satthet som institutionsvårdade och de utpräglade och ojämna maktrelationerna 
generaliseras till verksamheter med liknande förhållanden? Troligtvis går det att 
finna innebördsmässiga likheter. Exempelvis ses likheter mellan föreliggande 
forskningsresultat och resultatet i en avhandling (Osbeck, 2006) som fokuserar 
livsförståelselärande147 inom ämnet religionskunskap i skolvärlden. Denna av-
handling belyser ett till synes helt annat område än i föreliggande avhandling. 
Resultatet av Osbecks forskning visar emellertid att kränkning härrör från en 
livsförståelse som möjliggör att kränkning används som ett inlärningsverktyg. 
Kränkningen motiveras med att den ska få eleven att förstå vad som gäller och 
därmed anpassa sig, vilket legitimerar själva handlingen och kan ses som en del 
av skolans kultur. Osbeck skriver: 

 
Den kränkande handlingen kan snarare ses som ett symptom än en orsak i 
sig själv. Det är istället livsförståelsen, som ger den kränkande handlingen 
legitimitet, som kan förstås som kränkningens orsak, i vid mening (sid. 
296).  

 
Det är alltså livsförståelsen, eller kulturen, som ligger till grund för ovanstående 
inlärningsverktyg. I föreliggande forskning förefaller det vara vårdkulturen och 
den rådande värdegrunden som kan förstås som en av grunderna till att vårdandet 
bedrivs genom fostran och disciplinering. Det förefaller vara legitimt att behand-
la patienter på ett kränkande sätt för att nå målet om anpassning. Det visar att 
klyschan ”det sitter i väggarna” tycks ha relevans inom båda områdena. Den 
(icke-)lärande respektive (icke-)vårdande kulturen har en stark påverkan på den 
verksamhet som bedrivs.  

I forskning som är baserad på en livsvärldsteoretisk grund är inte avsikten att 
söka efter sanningen i termer av det enda ”rätta svaret” eller enkelriktade kausala 
samband. Livsvärldsforskning tar sin utgångspunkt i den levda erfarenheten, 
d.v.s. den unika människans perspektiv. Karlsson (1995) menar att i kvalitativ 
forskning är det att föredra att tala om klarläggande av mening istället för att tala 
om sanning. Detta innebär att ett resultat i första hand bedöms utifrån i vilken 

––––––––– 
147 Osbeck (2006) beskriver livsförståelse som en levd förståelse av hur livet fungerar. Vad det är 

som ger värde och mening i livet. Livsförståelsen tar form i den gemenskap, de relationer och 
sammanhang som individen lever i. Cöster (2003) påtalar att ”förståelsen av livsvärlden är den 
livsförståelse som ligger till grund för vår förmåga att vara etiska varelser” (sid. 10). 
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grad det är meningsfullt. Utifrån detta sätt att se på forskning kan det uttryckas 
att föreliggande resultat bidrar med ett klargörande av det rättspsykiatriska vår-
dandets mening och en förståelse för den levda erfarenheten av att vårda och 
vårdas inom denna kontext. Den kunskap som utmynnar från forskningen kan 
ses som meningsfull för det rättspsykiatriska vårdandet i Sverige148 vad gäller in-
stitutionsvård. Framför allt bör forskningen vara intressant för den rättspsykiat-
riska vården då det inte tidigare finns någon liknande forskning gjord. Om inte 
resultatet i sin helhet är översättningsbart till all rättspsykiatrisk vård som bedrivs 
på institution, bör ändå delar av forskningen vara giltiga, vilket de enskilda kli-
nikerna får bedöma. Det borde emellertid vara värdefullt för alla som arbetar 
med denna och liknande vård att ta del av hur vårdandet kan te sig ur ett livs-
världsperspektiv. 

Något som kan stärka forskningsresultatets tillförlitlighet är att jag har haft 
möjlighet att presentera resultatet på ett systematiskt sätt för personer med vår-
darbakgrund på den aktuella kliniken. En idé om forskningsspridning149 har till-
lämpats och beskrivs nedan. 

Forskningsspridning 
Under forskningens gång har jag stundom ställt mig frågan om min forskning 
beskriver den verklighet jag har studerat och hur relevant den är för de vårdare 
som arbetar inom rättspsykiatrisk vård. Jag har också funderat på hur forskning-
en kommer att tas emot då resultatet kan ses som relativt kritiskt mot den rätts-
psykiatriska vården. Samtidigt syftar inte forskningen till att kritisera vården utan 
snarare till att bidra med vetenskaplig kunskap som kan vara en grund för en ut-
veckling av det rättspsykiatriska vårdandet. Under forskningens gång har jag in-
tresserat mig för hur forskningsresultatet kan spridas till vårdpraxis på ett sådant 
sätt att det bidrar i utvecklingen av vården150.  

Våren 2006 fick jag möjlighet att presentera patientstudien för sex personer 
med vårdarbakgrund på den klinik där forskningen är genomförd151. Träffen som 
––––––––– 
148 Den rättspsykiatriska vården har stora skillnader världen över vad gäller rättsliga aspekter. Därför 
kan det vara svårt att generalisera resultatet utanför Sverige samtidigt som det går att finna likheter 
med internationella studier. Dessutom finns det få studier inom området och det behövs fler liknande 
studier för att kunna uttala sig om möjligheten att generalisera utanför Sverige. 
149 Forskningsspridning benämns som ”dissemination” med innebörden att så ett frö och intressera sig 
för dess groning och växt (Jmf. Keen & Todres, 2006 som beskriver olika sätt att genomföra ”disse-
mination”). 
150 Jag deltar i ett forskningssamarbete mellan Växjö universitet och Bournemouth University i Eng-
land där en av profilerna i samarbetet är ”dissemination” d.v.s. forskningsspridning. 
151 Informerat samtycke inhämtades för att använda forskningsspridningstillfället som underlag för att 
förstå hur de erfor forskningsresultatet, för att ge en ytterligare belysning och förståelse av mitt resul-
tat. Det hela genomfördes som en pilotstudie för vidare utveckling av forskningsspridning och har 
presenterats på en internationell konferens, International Human Science Research Conference, Ro-
vereto, Italien den 13-16 juni, 2007, under titeln: Caring for the understanding and use of qualitative 
research findings. Föredraget var en del i ett symposium: Lifeworld as evidence and action: the 
Växjö/Bournemouth Collaboration (Galvin, Dahlberg, Todres, Keen, Ekebergh, Rees, Hörberg, 
Ozolins & Petersson, 2007).  
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ljudinspelades varade i två timmar. Inledningsvis gavs följande information till 
de personer som deltog: ”För att kunna förstå resultatet ytterligare vill jag ta del 
av hur ni förstår och reflekterar kring det resultat som jag har kommit fram till”. 
Resultatet presenterades med stöd av citat från patienternas utsagor. Under pre-
sentationen gjordes naturliga avbrott för deltagarnas reflektioner och diskussio-
ner med varandra152. Jag ville försöka nå och lyssna in deltagarnas levda erfaren-
heter av vårdandet. Inspelningen transkriberades och data analyserades153 genom 
en fenomenologisk innebördsanalys på en livsvärldsteoretisk grund, utifrån fe-
nomenet ”Förståelsen för och tillägnandet av ett kritiskt forskningsresultat”. 
Analysen stannade på klusternivå då datamaterialet inte ansågs tillräckligt omfat-
tande för en essensbeskrivning.  

Deltagarna vid det möte där forskningen presenterades berördes av beskriv-
ningarna. De uppvisade ett igenkännande av den beskrivna forskningen. Delta-
garna beskrev att vårdare stundom agerar oreflekterat och att vårdare även av 
rädsla handlar icke-professionellt. Deltagarnas bekräftande av en bristande kom-
petens i vårdandet framkom även. Resultatet visar också på förståelse och för-
svar som samspelar på ett komplext sätt som figur och bakgrund, vilket visade 
sig genom att deltagarna normaliserade företeelserna som beskrevs som forsk-
ningens resultat, med en hänvisning till den rådande starka traditionen, d.v.s. 
den gamla vårdkulturen. En av deltagarna förklarar det på följande sätt: 

 
Det handlar ju om kulturen… //… det vi ser i dag det är ju rester av den 
gamla kulturen… //… lever man i en kultur, så ser man ju inte problemen 
förrän man liksom kan komma ur det och man tittar in på det… 

 
Deltagarna berördes av resultatet och gav egna levda exempel på icke-vårdande 
vård och kränkningar av patienter. Detta forskningsspridningstillfälle visar också 
hur det kan vara möjligt att komma vidare i nya reflektioner, som belyses med 
följande citat: 

 
Samtidigt som vi har kommit in och pratat om vård och vårdkultur, där 
liksom bara murarna poppar upp ur marken och dörrar och nycklar och 
lås… För mig… i mig blir det en konflikt och jag känner liksom att det är 
så jäkla viktigt att värna om det vårdande. I detta läget… för tappar vi det 
nu. ”Halleluja” säjer jag, då är vi ju i ett fängelse snart... 

  
Deltagarnas diskussion och reflektion utifrån resultatet utmynnar i ställningsta-
ganden om att ”vården ständigt måste arbeta med att problematisera människo-
syn och vårdandet”. Följande citat visar hur deras reflektioner fick innebörden, 
att vårdarna måste vilja vårda för att ge patienterna förutsättningar för att vårdas. 

 

––––––––– 
152 Mitt förhållningssätt var att inte gå in och diskutera och förklara utan bara beskriva det resultat 
som min studie visar. 
153 Analysen genomfördes tillsammans med en doktorandkollega Lise-Lotte Ozolins. 
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… för att både förstå och vilja och motiveras till att ta emot vård så måste 
dom [patienterna] ju möta människor som vill vårda. Och jag menar, finns 
inte dom förutsättningarna så är det väl klart att man hittar dom här strate-
gierna [patienterna]… grundförutsättningarna måste ju finnas där för att 
det överhuvudtaget ska bli… för annars… vilken människa hade inte tagit 
till… jag menar personalen har ju sina strategier... //… att få patienterna 
hanterbara… 

 
Vad säger då detta beforskade forskningsspridningstillfälle om resultatet i före-
liggande avhandling? Vårdarstudien (studie 2) presenterades inte för deltagarna, 
men det finns en samstämmighet mellan resultatet av vårdarstudien och delta-
garnas utsagor i studien som nämns ovan, och som alltså rörde patientstudien 
(studie 1). Det tycks tyda på att både patientstudiens och vårdarstudiens resultat 
blev stärkta genom resultatet av forskningsspridningstillfället. Det visar också att 
tillägnande av forskningsresultat och möjligheter till reflektion kan vara en möj-
lig väg för att initiera en utveckling och förändring av det rättspsykiatriska vår-
dandet, i riktning mot ett verkligt vårdande. För att kunna följa vad ett forsk-
ningsspridningstillfälle kan bidra med i vårdandet bör emellertid någon form av 
uppföljning göras där forskare tillsammans med vårdpersonal reflekterar över 
hur ett forskningsresultat kan användas i vårdverksamheten och hur den kan pro-
blematiseras. 

Reflektion över patienternas livssituation  
Litteraturgenomgången visar att det finns få studier som belyser ett patientper-
spektiv inom den rättspsykiatriska vården. Det har inte återfunnits någon studie 
med liknande fokus som föreliggande patientstudie. Sjögrens (2004) avhandling 
har ett patientperspektiv, där en av studierna beskriver lidandet hos patienter som 
förgripit sig på barn och överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Sjögren fångar i 
denna studie dessa patienters mycket komplexa lidande och i avhandlingen dis-
kuteras också vad vårdandet av dessa patienter skulle kunna innebära. Däremot 
berörs inte patienternas erfarenheter av att vårdas. Det går ändå att relatera min 
forskning till det lidande som framkommer hos patienterna i Sjögrens avhand-
ling, d.v.s. deras längtan, tomhet, svikenhet och förvillelse, och hur svårt det kan 
vara för vårdare att lindra deras lidande. Även patienterna som ingår i förelig-
gande studie har ett stort lidande som de upplever att de inte får någon lindring 
för. De får istället använda sin kraft till att försöka ”klara av” vården. Sjögrens 
studie bidrar i förståelsen av hur komplext lidandet kan vara för patienterna inom 
den rättspsykiatriska vården och det ökar samtidigt förståelsen för patienternas 
utsatthet i föreliggande forskning.  

Något som är framträdande i föreliggande forskning är att patienterna försöker 
att på ett strategiskt sätt anpassa sig till vårdarnas villkor, för att klara av vården 
och för att få förmåner. Här finns en samstämmighet med Skellys (1994) studie 
som visar hur patienterna fogade och uppförde sig på ett sätt som förväntades av 
dem, men som de inte såg någon egentlig nytta av, förutom att det skulle kunna 
hjälpa dem att komma ifrån vården. Det visar på hur vårdandet förloras då pati-
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enterna börjar fokusera på att vara vårdarna till lags. Intressant i detta samman-
hang är Goffmans (1961/2005) beskrivning av primär och sekundär anpassning. 
Primär anpassning innebär att patienten anpassar sig till organisationens före-
skrifter medan sekundär anpassning innebär att den intagne inofficiellt och in-
formellt använder sig av icke tillåtna medel för att nå ett mål. I föreliggande 
forskning kan Goffmans beskrivning av primär och sekundär anpassning jämfö-
ras med patienternas olika strategier för att hantera tillvaron. Något som förefal-
ler vara extra intressant är Goffmans beskrivning av ”avlägsnande aktiviteter”. 
Det innebär aktiviteter som möjliggör för patienten att förlora sig själv genom att 
tillfälligt undanhålla intryck från den omgivning som de är underkastade. I före-
liggande forskning ses detta i patienternas försök att fly tillvaron genom olika 
mer eller mindre betydelselösa aktiviteter eller genom att bara finnas till på ett 
vegeterande sätt i tillvaron och där patienterna beskriver att det gäller att inte 
tänka så mycket. Forskning visar också hur patienterna väljer bort de vårdare 
som de inte litar på eller som står för en ”hård och vaktande” attityd. Carlssons 
(2003) avhandling kan ge en förståelse för varför patienterna väljer bort vissa 
vårdare. Hennes forskning belyser att patienter valde bort relationer med de vår-
dare som inte brydde sig om eller önskade patientens närvaro. Patienterna visade 
i dessa situationer upp en fasad av likgiltighet för att skydda sig från den kränk-
ningen ett sådant icke-möte innebär. 

En studie av Schafer och Peternelj-Taylor (2003) visar vad patienter upplever 
som betydelsefullt i vårdrelationen, vilket handlade om att bli respekterad och 
sedd som människa, där tillgänglighet, öppenhet, ärlighet och gensvar var vik-
tigt. Detta kan ses som grundförutsättningar för att patienterna ska kunna få en 
verkligt vårdande vård, men som inte tydligt framkommer i föreliggande forsk-
ningsresultat. Däremot finns denna innebörd i patienternas beskrivningar av de 
öar av god vård som förekommer.  

Forskningen visar också att patienterna har behov av att få vara för sig själva 
och de ser det egna rummet som en tillflykt för vald ensamhet, där de också kän-
ner att de kan vara sig själva. Denna innebörd bekräftas indirekt av Koller och 
Hantikainen (2002) som menar att det är viktigt för patienternas behov av integ-
ritet och trygghet. Det handlar också om att patienterna får möjlighet att vila från 
den övervakning de ständigt utsätts för eller känner sig utsatta för. Detta kan 
också relateras till Foucaults (1975/2003) beskrivning av att själen är kroppens 
fängelse154.  

Reflektion över vårdarnas vårdande  
Att vara vårdare inom den rättspsykiatriska vården är ett svårt och krävande ar-
bete. Det ställer stora krav på kompetens. Vårdarna har en mångfacetterad upp-
gift och ska i vårdandet ta hänsyn till säkerhet, rättsliga aspekter och att patien-
terna lider av en allvarlig psykisk störning, samt är överlämnade till vård för de 
brott de begått. Vårdarna behöver också ta hänsyn till patienternas potentiella 

––––––––– 
154 För exempel, se Exkursen sid. 160. 
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farlighet och våldsbenägenhet. Patienternas lidande är komplext och berör pati-
enternas totala livssituation där den psykiska störningen, brottet och livserfaren-
heter innefattas. Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv (Dahlberg et al., 2003) 
kan vi se ett omfattande sjukdoms- och livslidande hos dessa patienter. I denna 
komplexitet ska vårdarna nå patienterna, skapa relationer och genom vårdandet 
lindra patienternas lidande och främja hälsa och välbefinnande. Patienterna har 
olika behov och vissa patienter kan vara svåra att nå. Hellzén, Asplund, Sandman 
och Norberg (1999) beskriver utifrån psykiatrisk slutenvård vårdares maktlöshet 
och känsla av meningslöshet i vårdandet av en svårt sjuka patient som de trots 
åtskilliga försök, inte lyckats nå. De ständiga misslyckandena väckte vrede och 
”mörka sidor” hos vårdarna. Likheter finns med föreliggande forskning när det 
gäller vårdandet av de rättspsykiatriska patienterna i allmänhet och i synnerhet 
de patienter som är svåra att nå och som inte vill ställa upp på vårdens villkor. I 
föreliggande forskning visar resultatet att vårdarna sänker ambitionen i vårdandet 
av dessa patienter samtidigt som det ger en känsla av otillfredsställelse och miss-
lyckande hos vårdarna. 

I litteraturgenomgången har det återfunnits flertalet studier (Austin, 2001; 
Burrow, 1991, 1993, 1998; Holmes, 2002, 2005; Kettles & Woods, 2006; Mar-
tin, 2001; Peternelj-Taylor, 1999; Peternelj-Taylor & Johnson, 1995; Sekula et 
al., 2001) som belyser komplexiteten i det rättspsykiatriska vårdandet och där 
vårdarnas uppgift beskrivs som motsägelsefull genom att de ska vårda, vakta och 
förvara155. Emellertid borde inte denna motsägelsefullhet bidra till ett motsägel-
sefullt vårdande då målet är detsamma oavsett om man tänker straff eller vård. 
Det handlar om människor som lider av en allvarlig psykisk störning som har 
begått brott och som behöver få den hjälp och det stöd som krävs för att de ska 
kunna återinträda i samhället.  

Det finns även flera studier (Chaloner, 2000; Fisher, 1995; Kettles et al., 
2001; Maeve & Vaughn, 2001) som belyser de etiska dilemman som vårdarna 
ställs inför. Det finns således vetenskapligt beskrivet att rättspsykiatrisk omvård-
nad eller vårdande är en svår och krävande uppgift. Däremot är det få studier 
som belyser innehållet i rättspsykiatrisk omvårdnad eller vårdande. Rask och 
Brunt (2006) har jämfört vårdares och patienters skattning av hur frekvent olika 
omvårdnadshandlingar förekommer. Studien visar att stödjande och uppmunt-
rande handlingar, medvetandegörande samtal och praktisk färdighetsträning är 
mest förekommande. I en ytterligare studie (Rask & Brunt, 2007) har en teore-
tisk modell för rättspsykiatrisk omvårdnad utvecklats, vilken kan ses som en 
normativ beskrivning. Modellen belyser att en stödjande och uppmuntrande håll-
ning hos vårdarna kan ge förutsättningar för att skapa och vidmakthålla relatio-
ner med patienterna, vilket beskrivs som en grundförutsättning för den rättspsy-
kiatriska omvårdnaden. Dessa studier ger emellertid ingen direkt inblick i hur 
vårdandet gestaltar sig. Sjögren (2004) har i sin avhandling beskrivit vårdandet 

––––––––– 
155 Även Goffman (1961/2005) beskriver denna motsägelsefullhet. ”Den personal som har ständig 
kontakt med de intagna kan känna att också de fått sig tilldelade en motsägelsefull uppgift, då de 
måste tvinga de intagna till lydnad, samtidigt som de ska ge intryck av att tillämpa mänskliga princi-
per och förverkliga institutionens rationella målsättningar” (sid. 71). 
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av patienter som sexuellt förgripit sig på barn där resultatet delvis kan överföras 
till att gälla rättspsykiatriskt vårdande generellt. Utifrån Sjögrens beskrivning be-
lyses hur vårdandet gestaltar sig som en kamp. I övrigt har det inte återfunnits 
någon studie med fokus på att beskriva den levda erfarenheten av att vårda inom 
rättspsykiatrisk kontext. Föreliggande vårdarstudies resultat kan därför ses som 
ett betydelsefullt vetenskapligt bidrag inom området.  

Det som är centralt i föreliggande resultat är att vårdandet visar sig som en 
icke-reflekterad och motsägelsefull fostran av patienterna. Detta fynd kan delvis 
förklara varför vårdarna stundom hamnar i situationer där de handlar, talar och 
agerar primitivt. En förklaring är att vårdarna har för lite kunskap och bristande 
kompetens156 för de uppgifter de har. Att de vårdar ”oreflekterat” kan förklara 
varför de hamnar i situationer som dessvärre ibland tar sig olyckliga uttryck och 
konsekvenser. I forskningens resultat ges både i patient- och vårdarstudien ex-
empel på situationer då ilska och vrede väckts gentemot patienterna. Om vårdar-
na samtidigt är i en oreflekterad hållning, tycks det finnas en ökad risk att vår-
dandet övergår i våld, kränkning eller hot. Carlsson (2003) menar att vårdarnas 
otyglade rädsla dominerar vid negativa vårdmöten och att detta kan bidra till att 
vårdarna hamnar i våldsamma möten med patienterna där vårdarna inte förmår 
att vara lyhörda för patienternas egentliga önskemål eller behov. Kan det möjli-
gen vara så att de vårdare som är osäkra i ”vårdandet” visar en fasad med attity-
der därför att de saknar kunskap eller förmåga att möta patienternas lidande och 
behov, och där det i grunden handlar om rädsla och osäkerhet från vårdarens 
sida? 

Vårdarna har fokus på att förändra patienternas beteende och använder sig av 
olika ”fostrande tekniker” såsom korrigering genom straff och belöning. Centralt 
är även vårdarnas känsla av makt men även den maktlöshet de erfar i vårdandet. 
Holmes (2002, 2005) belyser vårdarnas maktutövning genom den kontroll, disci-
plinering och det tvång som förekommer i vården. Steinholtz Ekecrantz (1995) 
beskriver en dold disciplinering vid psykiatrisk institutionsvård som visar sig ”i 
öppna eller förtäckta hot om straff eller uteblivna belöningar; i institutionella el-
ler professionella värderingar; kategoriseringar; i objektiverandet; i ignoreran-
det av patienternas önskemål eller påpekanden” (sid. 149). Maktperspektivet 
smyger sig in i de mest elementära vårdande uppgifterna, såsom att stödja patien-
terna i att klara av vardaglig livsföring. Patienterna är beroende av och underord-
nade vårdarna, vilket Goffman (1961/2005) menar att vårdare lätt utnyttjar i 
vårdvardagen, genom att patienterna behöver be om tillåtelse eller hjälp för att 
genomföra vardagliga sysslor som t.ex. att röka, handla eller ringa. Ett exem-
pel157 som beskriver detta berör en patient som sovit över frukosten och som sit-
ter och väntar på att kaffe skall serveras om en timme. Patienten frågar en vårda-
re om hon kan få en kopp kaffe. Vårdaren säger till patienten att hon får vänta. 
Samtidigt går vårdaren in i köket och hämtar en kopp kaffe till sig själv och sät-

––––––––– 
156 En inventering (Högskolecentrum Vänersborg, 2007) på uppdrag av socialstyrelsen påvisar att 

kompetensen är låg inom den rättspsykiatriska vården i Sverige (se sid. 189, fotnot 165, 166). 
157 Denna situation utspelades då jag vistades på en av avdelningarna före det att intervjuerna genom-
fördes. 
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ter sig en bit från patienten. När patienten påpekar att vårdaren dricker kaffe, sä-
ger vårdaren att det inte gäller samma regler för honom. Till synes handlar situa-
tionen om att utöva makt och få patienten att foga sig. Det är svårt att se vad som 
skulle kunna vara vårdande i detta agerande, utan här syns endast en motsägelse-
full och bestraffande fostran. 

Vårdarnas vilja och strävan efter att ge god vård och patienternas beskrivning-
ar av de öar av god vård som förekommer visar emellertid att det finns möjlighet 
att utveckla ett verkligt vårdande inom den rättspsykiatriska vården. Det som fö-
refaller vara vårdande tycks oftast ske då vårdare och patienter möts på tu man 
hand och det är extra tydligt då vårdare och patienter befinner sig utanför institu-
tionsbyggnaden. Det tycks handla om att känna sig fri och trygg i mötet, vilket 
tycks innebära att göra något vardagligt tillsammans. Resultatet visar på ambi-
tioner hos enskilda vårdare att vara vårdande, men den rådande vårdkulturen för-
svårar möjligheterna för att ett vårdande klimat ska infinna sig. Vårdarna tycks 
inte heller ha de redskap som behövs för att ge ett verkligt vårdande. 

Det rättspsykiatriska vårdandets gestaltning 
Det visar sig i denna forskning att de maktförhållanden som råder har en över-
gripande påverkan på hur vårdandet gestaltar sig. Det visar att det finns maktre-
lationer mellan vårdare och patienter men också hur organisation och juridiska 
förbehåll kan stå för makt och innebära en maktlöshet hos patienter och vårdare. 
Rundqvist (2004) belyser i sin avhandling innebörden av begreppen och feno-
menen makt och fullmakt. Intressant utifrån föreliggande forskning är hur Rund-
qvist beskriver att vårdares oförmåga att vårda leder till patienters vanmakt. Hon 
menar att det är konsekvenser av en makthierarkisk vårdkultur, och då den är rå-
dande använder vårdaren endast den fullmakt som är given i organisationen och 
yrkeskompetensen. Detta kan ses som ett maktmissbruk där patientens existens 
blir hotad. ”Patienten tvingas då, om han har styrkan, kämpa för sin existens och 
sin myndighet, vilket tar krafter från processen mot hälsa” (sid. 161). Vidare be-
skrivs hur patienten försöker behålla makten över sin värdighet och existens ge-
nom att anpassa sig till vårdens villkor eller att kämpa emot makten på olika sätt.  

Rundqvists resultat kan bistå i förståelsen och förklaringen av de maktförhål-
landen som visar sig i föreliggande forskning och som tydliggjorts i avhandling-
ens exkurs, och som dessutom kan ses som en destruktiv makt som hindrar ett 
verkligt vårdande. Genom att patienterna i vanmakt tvingas in i denna kamp och 
försöker anpassa sig till vårdens villkor, men också genom strategier försöker 
överlista vårdens villkor, använder patienterna inte sin kraft på ett sätt som främ-
jar deras hälsa. Det blir här tydligt att den destruktiva makten och brister i vår-
dandet eller t.o.m. avsaknad av ett verkligt vårdande har betydelse för varandra. 
Genom ett fenomenologiskt förhållningssätt kan det beskrivas som om de ”är av” 
varandra. Genom att tillämpa idén om figur och bakgrund kan den destruktiva 
makten och brister i vårdandet förstås i förhållande till varandra och det kan ge 
möjligheter för att upptäcka nya innebörder såsom t.ex. vad som hindrar ett verk-
ligt vårdande. Så länge vården präglas av destruktiv makt kommer avsaknaden 
av ett verkligt vårdande bestå. Det tydliggör också att den destruktiva makten 



182 

måste ersättas med något annat för att vårdandet ska bli och förbli verkligt 
vårdande.  

Rundqvist beskriver hur patienter ger vårdare fullmakt när vårdaren är närva-
rande för patientens skull, då patienterna känner tillit till vårdarnas makt att lind-
ra lidande. Den makt som vårdare besitter inom den rättspsykiatriska vården 
måste användas i ett vårdande syfte, med utgångspunkt i ett patientperspektiv. 
Det innebär att vårdare inte kan ta för givet att de vet vad som är bäst för patien-
ten. Detta tydliggörs i Hinsby och Bakers (2004) forskning som visar att vårdare 
och patienter kan ha helt skilda uppfattningar, i detta fall gällande förekommande 
våldssituationer. Det som patienterna erfor som bestraffning såg vårdarna som 
vårdande åtgärder. Även Carlsson et al. (2006) belyser konsekvenser av icke-
möten mellan vårdare och patienter som leder till att patienterna känner sig re-
spektlöst och ovärdigt bemötta. I sådana möten ligger våld närmare till hands än 
i ”vårdande möten”. Föreliggande forskning visar dock att vårdande möten mel-
lan vårdare och patienter är svårfångade, vilket innebär att det krävs mycket för 
att få till stånd ett verkligt vårdande. Vårdens grundförutsättningar att vårda all-
varligt psykiskt störda människor, som är frihetsberövade och överlämnade till 
vård, visar att det ställs särskilda krav på kompetens för att lyckas vårda utifrån 
dessa förutsättningar. Meehan et al. (2006) menar att man måste hitta en balans 
mellan säkerhet och verksam vård inom rättspsykiatrin. De menar även att kom-
petenshöjning och professionell utveckling hos vårdarna kan förändra de negati-
va attityder som förekommer gentemot patienterna och också bidra till en 
vårdande miljö inom den rättspsykiatriska vården. Maroney (2005) uttrycker det 
som att vård och förvaring måste sammanflätas i vårdmiljöer som kräver hög sä-
kerhet, och betonar att det ena inte får utesluta det andra, ”they are two faces of 
the same reality” (sid. 167). Samtidigt menar Maroney att det krävs både utbild-
ning och forskning inom området för att uppnå detta i vården av psykiskt störda 
brottslingar. Både Maroney (2005) och Meehan et al. (2006) belyser således den 
problematik som ses i föreliggande forskning där vårdandet får stå tillbaka.  

Resultatet visar att det rättspsykiatriska vårdandet påverkar patienterna exis-
tentiellt. Det vårdande som patienterna erhåller bidrar till att patienterna för en 
inre kamp mot en ständigt förestående uppgivenhet och en balansering mellan 
anpassning och att behålla sin självkänsla, vilket har en djup existentiell inne-
börd. Patienternas lidande bemöts med ytlighet och metoder samtidigt som li-
dandet nonchaleras eller korrigeras undan. Här finns en intressant koppling till 
filosofen Simone Weils158 resonemang om det tysta ropet, ”ett tyst rop, som en-
dast ljuder i själens inre” (Weil, 1957/1994, sid. 14). Weil menar att människor 
som utsätts för ont och som inte förstår varför, uttrycker lidandet genom ett tyst 
rop. De som ger upphov till ropet kan ha olika motiv och de kan t.o.m. vara 
okunniga om dess existens. Relateras detta till denna forskning kan det ses som 
att patienterna lider i tysthet och i ensamhet, men även i utanförskap. Utifrån 
Weils resonemang hör man endast det tysta ropet genom att låta sig beröras av 
den som ropar och för det krävs det ett engagemang i just den människan. Sivo-
nen och Kasén (2003) menar att vårdaren har ansvar att se den lidande männi-

––––––––– 
158 Simone Weil (1909-1943), fransk existensfilosof. 
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skan. Kasén (2002) uttrycker även att vårdaren måste bli berörd i relationen med 
patienten för att relationen ska bli vårdande. Min forskning visar att vårdarna inte 
ser patienternas djupaste lidande och att vårdandet t.o.m. åsamkar patienterna li-
dande, vilket kan ses som ett vårdlidande (Eriksson, 1994; Dahlberg, 2002) som 
vårdarna oftast är omedvetna om. Weil (1957/1994) uttrycker även att det tysta 
ropet kan bli helt stumt hos dem som utstått ett kraftigt lidande. ”Den kan bara 
inte ropa mer. Den har stelnat i ett tillstånd av dov, oavbruten kvidan” (sid. 14). 
I resultatet framkommer även att patienter hanterar lidandet inom sig och inte 
söker hjälp från vårdare. Vårdarna beskriver också vissa patienter som omotive-
rade. Kan det vara så att dessa patienter inte längre ropar utan befinner sig i ett 
stilla jämrande i likhet med Weils beskrivning, då de inte blivit sedda och för-
stådda som de människor de är? Om det finns någon relevans i detta antagande, 
kan man förstå att det rättspsykiatriska vårdandet, så som det visar sig i denna 
avhandling, inte lindrar patienternas existentiella lidande, utan patienterna blir 
istället utlämnade till att hantera lidandet inom sig. Patienterna blir inte förstådda 
och sedda när vårdare har fokus på patienters beteende, det yttre och observerba-
ra, och inte lyssnar till det ”tysta ropet”. Om så är fallet är det svårt att se hur de 
skall bli så hjälpta av den rättspsykiatriska vården att de blir hjälpta in i en per-
sonlig utveckling och slutar begå brott. 

Traditionens betydelse för dagens 
rättspsykiatriska vårdande 
Avhandlingens exkurs visar att det finns likheter mellan dagens rättspsykiatriska 
vårdande och Foucaults historiska beskrivning av straff, disciplinering, maktrela-
tioner och övervakning på 1800 och 1900-talen. I resultatet av patientstudien 
framkommer att patienterna erfar uppgivenhet, maktlöshet och att de hanterar 
tillvaron genom att vara strategiska i sitt handlande som en kamp för sin exi-
stens. Resultatet väcker frågor om vad institutionsvården gör med människor, 
genom att det inte är en ”normal” miljö att leva i, och genom att de avskiljs från 
det vardagliga sammanhanget de tidigare levt i. Foucault ger övergripande svar i 
sina texter om hur institutioner hanterar och påverkar människor. Till skillnad 
från Foucault har Goffman (1961/2005), Barton (1966) och Rosenhan (1973) ge-
nom kliniska studier belyst detta fenomen. Det är påtagligt hur dessa studiers re-
sultat kan härledas både till Foucaults resonemang och till föreliggande forsk-
ningsresultat. Intressant är hur Goffman beskriver intagningsprocessen som en 
avslipnings- eller programmeringsprocedur där patienten görs samarbetsvillig 
och de patienter som opponerar sig bestraffas omedelbart för att de ska underkas-
ta sig. Denna innebörd finns också i föreliggande forskning genom en strävan att 
patienterna ska anpassa sig till vårdens villkor. Goffman beskriver vidare hur be-
straffning framställs som konsekvenser för icke önskvärt handlande. Denna be-
straffning består av tillfälliga eller permanenta indragningar av förmåner, och be-
straffningar kontra förmåner är ett utmärkande sätt att hantera intagna vid totala 
institutioner. Även här finns likheter med föreliggande forskning då denna 
grundhållning också visar sig hos vårdarna. Sjöström (1992) förklarar att den 
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moraliska fostran får en så stor genomslagskraft inom den psykiatriska vården då 
den ”får ett ’lyckat utfall’ (patienten blir ’stillsam och foglig’)” (sid. 244).  

I samtid med Goffman beskriver Barton (1966) de förändringar han studerat 
hos människor som vistas på institutioner. Han benämner tillståndet för ”institu-
tional neurosis” och beskriver att ”psykiska liggsår” utvecklas till följd av insti-
tutionsvistelser. Karaktäristiskt för detta tillstånd är att patienten lider av apati, 
bristande initiativförmåga och intresse, undergivenhet, oförmåga att planera för 
framtiden samt visar en slätstruken personlighet159. Barton uttrycker att institu-
tionsvården påverkar människan på djupet genom att denne blir avpersonifierad 
och etiketterad som patient.  

Rosenhans (1973) studie är intressant utifrån att friska människor simulerat 
psykiatriska symtom och därmed blivit inlagda på mentalsjukhus. Studien visar 
att det är svårt att särskilja det friska från det sjuka hos människor, genom att 
mentalsjukhusen tvingar in individen i en speciell miljö, där innebörden av män-
niskors beteenden lätt kan missförstås. Han menar att inläggning på mentalsjuk-
hus medför stora konsekvenser för patienter, såsom maktlöshet, avpersonifiering, 
avskiljande, förödmjukelser och etikettering, vilket anses vara anti-terapeutiskt. 

Både Barton och Rosenhan belyser att institutionsvårdade patienter blir avper-
sonifierade och etiketterade, vilket betyder att de ses som objekt och inte som in-
divider i ett livssammanhang. Studierna väcker frågor om hur patienter ska kun-
na må bra och fungera på ett sätt som främjar hälsa, då även själva institutions-
vården kan bidra till att patienter erfar ökad ohälsa och beter sig på ett sätt som 
kan diagnostiseras och psykiatriseras. Det tydliggör den komplexitet som den 
rättspsykiatriska vården står inför då institutionsvården är nödvändig som ett 
samhällsskydd och för att minimera risken för återfall i brottslighet. Detta visar 
således vårdkulturens och vårdmiljöns stora betydelse, men framför allt hur vik-
tigt vårdandet är. 

Då föreliggande avhandling visat sig ha stora likheter med Foucaults histo-
risk-filosofiska texter och äldre kliniska studier (Barton, 1966; Goffman, 
1961/2005; Rosenhan, 1973) väcks frågor om huruvida den psykiatriska institu-
tionsvården blivit humanare, och i synnerhet den rättspsykiatriska vården som 
innebär en icke tidsbestämd frihetsberövning, samt frågor om hur institutions-
vården kan utvecklas. Björkman (2001) menar att vården inte självklart är mora-
liskt bättre eller humanare än tidigare. Eivergård (2003) uttrycker att var tidsål-
der har sin föreställning om vad som är humant, vad som är frihet eller förtryck.  

 
Huruvida sinnessjukvården har blivit humanare eller om dagens patient är 
friare än gårdagens kan inte besvaras. Däremot har vården och patientens 
villkor förändrats på ett sådant sätt att vi – utifrån vår tids perspektiv – 
gärna uppfattar saken så (sid. 200). 

 
Utifrån att ha tagit del av Yerriks (1939) beskrivning av att vårdas inom rätts-
psykiatrin på 1930-talet som straffriförklarad, tydliggörs hur ensamhet, maktlös-

––––––––– 
159 Barton menar att tillståndet ”institutional neurosis” skiljer sig från symtom vid psykiatriska dia-

gnoser. 
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het och ovisshet påverkar människan existentiellt. Rättssäkerheten har stärkts för 
dagens patienter, men ovissheten består fortfarande i att inte veta hur länge vår-
den kommer att bestå. Människans existentiella behov och villkor har heller inte 
förändrats. Yerrik beskriver sin situation på följande sätt: 
 

Och såsom straffri har jag inga som helst rättigheter av något slag, icke 
rätt att vädja till någon myndighet utan att min vädjan först godtagits av 
rättspsykiatrins representanter. // Men jag är fortfarande människa och jag 
har alla en människas känslor och tankar. Allt har man tagit ifrån mig, allt 
utom mina tankar, mina känslor och kanske en viss förmåga att reflektera 
(sid. 15-16).  

 
Yerrik efterfrågar även en vårdande vård och kritiserar den maktutövning som 
sker genom straff160.  

Vi måste alltså allvarligt fundera över och kritiskt granska den vård som ges i 
dagens samhälle för att kunna göra de förändringar som krävs. Det handlar inte 
bara om vårdarnas vårdande utan om vården som helhet. Det tycks handla om att 
reflektera kring människosyn och värdegrundsfrågor161 för att kunna medvetan-
degöra de svårigheter som föreligger och även institutionsvårdens egen kraft, 
d.v.s. de nackdelar som institutionsvård för med sig och hur fördelarna optimalt 
kan utnyttjas. Hur ska vårdarna kunna bygga upp vårdande relationer till patien-
terna i en vårdkultur som inte ger utrymme för det? Vi måste således försöka för-
stå den rådande vårdkulturen för att kunna förändra den. Avhandlingens exkurs 
kan ses som ett bidrag till denna förståelse. Holmes (2001), liksom Stevenson 
och Cutcliffe (2006) problematiserar observation och övervakning inom psykiat-
risk vård genom att relatera till Foucaults historisk-filosofiska texter. Holmes 
menar att det är nödvändigt att reflektera över vårdarnas roll då de är en del av 
det disciplinära systemet. Vårdare måste påtala sådant som är oacceptabelt, för 
att de ska kunna vårda och garantera att patienternas rättigheter och värdighet re-
spekteras. För att ett sådant agerande ska bli framgångsrikt krävs att vårdarna in-
tar ett livsvärldsperspektiv i vårdandet. 

Forskningens slutsatser 
Med utgångspunkt i vårdvetenskap och idén att vårdandets syfte är att lindra li-
dande och att stödja den personliga utvecklingen och upplevelsen av hälsa och 
välbefinnande kan slutsatsen dras att ett oreflekterat och motsägelsefullt vårdan-
de inte är vårdande. Med samma utgångspunkt kan vi också slå fast att ett 
vårdande som har sin grund i fostran och disciplinering inte heller är vårdande. 

––––––––– 
160 Exempelvis belyses hur patienter skickas till en avdelning som straff för ”försyndelse mot regle-

mentet”, vilket det enligt föreliggande forskning även finns spår av i dagens vård. 
161 Lindström (1994) definierar värdegrund på följande sätt: ”Värdegrunden utgör den horisont mot 
vilken alla val avspeglar sig, eller tar sin ansats ifrån, och därför är det så viktigt att medvetandegö-
ra och artikulera de värden som man som vårdare vill vara lojal emot och inte definiera bort” (sid. 
33-34). 
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Om de innebörder av vårdande som föreliggande avhandling uppvisar är gene-
rellt giltiga för rättspsykiatrin i Sverige kan också slutsatsen dras att vårdandets 
potential inte utnyttjas i vården av de aktuella patienterna. Det är i vårdvardagen 
som tid och möjlighet finns för att skapa de vårdande relationer som kan hjälpa 
dessa patienter framåt i en positiv hälsospiral. Sådant vårdande kräver emellertid 
en vårdmiljö där vårdandet står i fokus och där individens livsvärld uppmärk-
sammas. Föreliggande forskning visar att om den vårdande potentialen ska kun-
na utvecklas och bli till en vårdande grundstomme för det rättspsykiatriska vår-
dandet krävs en kompetensutveckling och en tydliggjord värdegrund med prak-
tisk tillämpning inom området. 

Den forskning som ligger till grund för avhandlingen belyser ett vårdande som 
kännetecknas av fostran och disciplinering och således bygger på andra grundan-
taganden för vårdandet än de vårdvetenskapliga. Istället blottlägger forskningen 
andra strukturer i den rättspsykiatriska vården. Fostran och disciplinering tycks 
relatera till maktutövning och destruktiva maktrelationer, som i vårdande sam-
manhang kan vara förödande och leda bort från det som skulle kunna vara en 
grogrund för ett verkligt vårdande. Utan verksamt vårdande bidrar de fostrande 
och disciplinerande aktiviteterna till att vården erfars som menings-lös.  

Förutsättningarna för en vårdmiljö där ett verkligt vårdande får fäste innebär 
att den rådande vårdkulturen måste synliggöras, ifrågasättas och problematiseras. 
Det krävs ett idogt arbete på samtliga nivåer inom sådana institutioner, men vik-
tigast är att de grundläggande värderingarna, människosynen och idéer om vår-
dandet, dess syfte, medel och mål lyfts upp och problematiseras hos var och en 
som har ett ansvar och en vårdande uppgift inom den rättspsykiatriska vården. 
Rådande grundtankar för det rättspsykiatriska vårdandet måste ”sättas i spel” och 
utmanas av nya vetenskapligt grundade tankar om vad som är verkligt vårdande. 

Utifrån dessa slutsatser följer avslutningsvis några avsnitt om forskningens 
och vårdvetenskapens bidrag till en utveckling av det rättspsykiatriska vårdandet 
samt ett exempel på hur detta kan implementeras i vården.  

Forskningens bidrag till en utveckling av rättspsykiatriskt 

vårdande 

Frågor som alltid bör ställas i en avhandling är: Vad bidrar denna forskning till? 
Vad tillför forskningen för ny kunskap? Hur kan forskningens resultat användas?  

Med hjälp av avhandlingens resultat och slutsatser, där det rättspsykiatriska 
vårdandet beskrivs utifrån levda erfarenheter och innebördsbeskrivningar, borde 
ingen som på något sätt har ansvar för den rättspsykiatriska vården bli oberörd. 
Denna avhandling kan istället bli en hjälp till att börja problematisera vårdandet 
och dess komplexitet, samt presentera några tänkbara utvecklingslinjer. Forsk-
ningen visar på svårigheter i det rättspsykiatriska vårdandet, och den visar också 
på problem som är hindrande för att ett verkligt vårdande ska kunna utvecklas. 
Forskningen visar framför allt att den vård som ges inte är vårdande i en vårdve-
tenskaplig mening. Kanske finns det de som anser att fostran och disciplinering 
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är vårdande162, men blickar vi med forskningens hjälp in i och försöker förstå 
vad sådan vård gör med patienterna ser vi också hur de på ett ytligt plan fogar sig 
och anpassar sig till vårdens villkor. Vi ser också hur de utvecklar strategier för 
att klara av att uppnå de förväntningar och villkor som ställs. I detta förlorande 
vårdande vinner istället ett maktspel mark, ett maktspel som inte gynnar någon.  

Då detta är en vårdvetenskaplig avhandling där vårdandet är i fokus kan jag 
inte uttala mig om den övriga vården som patienterna erhåller, d.v.s. den vård 
och behandling som läkare, psykologer, kuratorer och andra terapeuter ger163. 
Hur denna del av den rättspsykiatriska vården och de behandlingar som där ingår 
tar sig uttryck har givetvis betydelse för hur patienternas hälsa kan främjas. 
Emellertid bör även denna vård vara förenad med ett verkligt vårdande för att ge 
patienterna möjligheter att generellt sett erhålla en ”god vård”. 

Patienten måste få vara patient i en vård där alla aktiviteter är genomtänkta 
med syftet att vara vårdande, d.v.s. patienten måste tillåtas vara en lidande män-
niska där vårdandet lindrar dennes lidande i en verkligt vårdande vårdkultur. 
Detta uppfyller inte den rättspsykiatriska vården så som den framstår i denna av-
handling, där vårdandet till och med kan ses som direkt skadligt. Skillnaden mel-
lan de ideal som finns i styrdokument och den beskrivna verkligheten utifrån 
levd erfarenhet tycks vara stor.  

Av all personal är det vårdarna som träffar patienterna mest tid och det är vår-
darna som är med patienterna i de flesta av vårdvardagens aktiviteter. Det är i 
denna vardag som det finns förutsättningar att skapa en vårdande gemenskap och 
vårdande relationer. En studie av Sturidsson et al. (2007) visar att cirka nio tim-
mar av patienternas vardag består av ostrukturerade aktiviteter. Tidsmässigt finns 
det således stora möjligheter för att utveckla ett meningsfullt vårdande inom den 
rättspsykiatriska vården men, som också Sjögren (2004) påpekar, krävs det en 
vårdkultur där en gemensam vårdande värdegrund anger riktningen för hur det är 
möjligt att skapa förutsättningar för och genomföra en vårdande gemenskap. Fö-
religgande forskning visar hur vårdkulturen istället kan vara hindrande och inte 
främjar vare sig en vårdande gemenskap eller ett verkligt vårdande. Istället fro-
das en maktkultur.  

Det finns med nödvändighet maktrelationer inbyggda i den rättspsykiatriska 
vården genom att patienterna gjort sig skyldiga för brott, lider av en allvarlig 
psykisk störning och därmed är överlämnade till vård. I ett sådant sammanhang 
kan maktrelationer vara både ett skydd gentemot samhället och ett stöd för vår-
dandet. Men den studerade vårdkulturen tycks ha en inbyggd destruktiv makt 
som visar sig i negativa relationer mellan patienter och vårdare. Det kan i flera 

––––––––– 
162 Fostran kan givetvis ses som ett lärande och patienterna behöver lära sig mycket under sin vårdtid. 
Lärandet bör vara en del av vårdandet för dessa patienter. För att detta ska vara möjligt måste patien-
ternas lärande emellertid ske på ett vårdade sätt, och då har disciplinering genom straff och belöning 
ingen plats. Ett lärande som samtidigt är vårdande bör ha ett patientperspektiv utgående från patien-
tens livsvärld. Vårdaren kan alltså inte utgå ifrån sig själv och tro sig automatiskt veta vad som är det 
bästa för den enskilde patienten. 
163 En analys av denna del av den rättspsykiatriska vården har inte varit ett syfte med föreliggande 

forskning. Dessa yrkeskategorier samt deras behandlingsinsatser nämns emellertid i olika samman-
hang i avhandlingen. 
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fall beskrivas som maktmissbruk. Det måste aktivt arbetas med människosyn och 
värdegrundfrågor på samtliga nivåer inom den rättspsykiatriska vården. En utta-
lad värdegrund med tydliga mål kan motverka destruktiva maktförhållanden. 
Grundläggande frågor att ställa är: Hur ser vi på de människor vi vårdar? Hur ser 
vi på dessa människors existentiella villkor? Det påtalas även i Nationell psykiat-
risamordnings (2007) rapport till socialstyrelsen att det krävs en humanistisk 
människosyn med ett förhållningssätt som präglas av en syn på människors lika 
värde. Det påtalas att vårdarna måste inta en medveten reflekterande hållning och 
försöka förstå patienternas upplevelser och reaktioner. I samma rapport förmed-
lar brukarorganisationerna164 sina synpunkter, och de påpekar att den rättspsyki-
atriska vården i dagsläget inte når upp till den goda kvalitén som eftersträvas, 
utan benämner det snarare som ambitioner. De uttrycker att patienternas vård-
vardag bl.a. präglas av uppgivenhet, slentrian och sysslolöshet. Utifrån förelig-
gande forskningsresultat kan vi instämma i brukarorganisationernas uppfattning-
ar om ambitioner då forskningen snarare visar att vårdarna intar en oreflekterad 
hållning i mötet med patienterna, vilket även bidrar till att vårdandet ibland blir 
motsägelsefullt, opålitligt och, som tidigare nämnts, direkt menings-lös. Här rå-
der således ingen samstämmighet mellan de krav och förhållningssätt som be-
skrivs i rapporten och föreliggande forskningsresultat. Däremot påtalar vårdare i 
vissa intervjuer att de arbetar utifrån en humanistisk människosyn, samtidigt som 
innebörden i det vårdande de beskriver i mycket handlar om fostran och discipli-
nering. Kan denna motsägelsefullhet bero på att begrepp såsom humanistisk 
människosyn, att se människan bakom brottet och värdegrund används slentri-
anmässigt och utan någon direkt genomtänkt tanke om dess egentliga innebörd?  

Målet för den rättspsykiatriska vården är att de människor som vårdas ska få 
återinträda i samhället och att de inte ska begå nya brott. Vi vet att återfallsfre-
kvensen i brott är stor (Socialstyrelsen, 2002). Vi vet också att det är stor skill-
nad mellan att ”sköta sig” på en låst avdelning och att klara av livet i samhället 
med den frihet och eget ansvar som ges. Dessutom är den rättspsykiatriska vår-
den en stor kostnad för samhället, och hur dessa pengar används till förmån för 
patienterna är en högaktuell fråga att ställa utifrån föreliggande forskningsresul-
tat. Jag ser det som väsentliga motiveringar till att patienterna måste bli vårdade 
till hälsa, välbefinnande och personlig utveckling, inte fostrade genom discipli-
nering. Resultatet och inte minst exkursen belyser, utifrån Foucault (1975/2003), 
vad övervakning och disciplinering genom straff och belöning gör med männi-
skor. Där tydliggörs även de brister som finns i dagens rättspsykiatriska vård. 
Detta bör påkalla att en förändring måste ske. Patienter som blir vårdade där ett 
verkligt vårdande är en del av vården och behandlingen, bör ges större möjlighe-
ter att förstå sig själva, sina svårigheter och styrkor. En verkligt vårdande vård 
bör också ge patienterna andra förutsättningar att klara av att leva utifrån samhäl-
lets normer, vilket borde bidra till minskad återfallsrisk. 

Hur kan en vårdkultur med en stark prägel av makt förändras till en vårdande 
vårdkultur? Det finns inga enkla svar och inga snabba lösningar. Vårdarna behö-

––––––––– 
164 Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) och Riskförbundet Social 

och Mental Hälsa (RSMH). 



189 

ver en vårdvetenskaplig grund för sitt arbete, men det krävs ett idogt arbete för 
att få igång och bibehålla en förändring. Inte minst är behovet stort av en kompe-
tenshöjning. I en inventering165 på uppdrag av socialstyrelsen påvisas att kompe-
tens och utbildningsnivå inom den rättspsykiatriska vården är låg. Exempelvis 
har den rättspsykiatriska vården den högsta andelen av personal med endast skö-
tarutbildning av de inventerade områdena (Högskolecentrum Vänersborg, 
2007)166.  

Förutom kompetenshöjning genom utbildning behövs kontinuerlig patient-
orienterad handledning där patienternas vardagliga och existentiella villkor foku-
seras, vilket även påpekas av Sjögren (2004) som förespråkar vårdvetenskaplig 
handledning. Sådan handledning stödjer vårdarna att se patienterna som de män-
niskor de är och hur brottet är en del av deras existens.  

Vårdvetenskapens bidrag för att möjliggöra ett verkligt 

vårdande 

I avhandlingens teoretiska perspektiv har ett verkligt vårdande belysts och i re-
sultatet har ett vårdande beskrivits som inte har en förankring i ett vårdveten-
skapligt perspektiv och som inte visar på samstämmighet med hur ett verkligt 
vårdande beskrivs teoretiskt. Resultatet visar dock på öar av god vård som till 
synes är verkligt vårdande i de stunder och tillfällen de är rådande. Resultatet vi-
sar också på en vilja hos vårdarna att ge ett gott vårdande, vilket visar att det 
finns något att ta till vara inom den rättspsykiatriska vården. Dessa öar av 
vårdande behöver en vårdkultur som ger stöd och möjligheter åt vårdarna att ut-
veckla vårdandet. Detta bör ske i en riktning mot att det som idag ses som ”öar” 
genomsyrar det rättspsykiatriska vårdandet i framtiden. Vårdarna behöver nya 
”verktyg” för att ge ett verkligt vårdande. De vårdvetenskapliga verktygen består 
i första hand av en vårdande hållning. Med stöd av Mayeroffs (1971) filosofi och 
Sjögrens (2004) avhandling kan antaganden göras, vilka innebär att vårdaren i 
vårdandet ska hjälpa patienten att växa som människa och finna sin existentiella 
plats. Därigenom kan patienten stödjas i att bli mera sig själv. Detta ses som en 
betydelsefull utgångspunkt för det rättspsykiatriska vårdandet. 

Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv där vårdandets mål är att lindra lidan-
de måste vårdaren inta ett patientperspektiv och utgå från patientens livsvärld i 
vårdandet (Dahlberg et al., 2003; Sjögren, 2004). Ett strafftänkande hör inte 
hemma i vården trots att patienterna kan vara farliga och gjort sig skyldiga för 

––––––––– 
165 Denna inventering belyser utbildningsnivå och kompetens hos personal inom de myndigheter och 

verksamheter som möter människor med psykiska problem. De områden som belyses är allmän-
psykiatri, rättspsykiatri, kriminalvård, statens institutionsstyrelse (SiS), barn- och ungdomspsykiatri 
samt kommunal verksamhet. I inventeringen ingick samtliga personal inom den rättspsykiatriska 
vården i Sverige. 

166 63,8 % av personalen inom den rättspsykiatriska vården saknar högskoleutbildning vilket kan jäm-
föras med 41,7 % inom allmänpsykiatrin. Av sjuksköterskorna som utgör 23 % av personalen inom 
den rättspsykiatriska vården är det endast hälften som har specialistutbildning i psykiatri. Inom all-
mänpsykiatrin är det en högre andel sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatri (Högskole-
centrum Vänersborg, 2007). 
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brott. Vårdaren måste vara öppen och följsam mot patientens levda värld, så för-
utsättningslöst som det är möjligt. Synen på människan har även en avgörande 
betydelse för vårdarens möjlighet att finna sina ”verktyg” för ett verkligt vårdan-
de.  

Att som vårdare tillägna sig innebörden i begreppet ”levd kropp” (Merleau-
Ponty, 1945/2002) kan ge vårdaren en ökad förståelse för patienten som individ. 
Det kan hjälpa vårdaren att förstå hur vårdandet påverkar människan och att t.ex. 
patientens beteende också ”är av” den vård de erhåller. Att jag som vårdare ock-
så ”är av” patientens beteende och den vårdkultur jag vårdar i. Detta kan stödja 
vårdaren i att förstå vårdandets komplexitet i ett större sammanhang. Enligt Mer-
leau-Ponty (1945/2002) ses människan som en oreducerbar enhet där kropp och 
själ inte kan separeras och människan inte heller kan separeras från den värld 
hon lever i. I vårdandet betyder det att vårdaren behöver inta ett förhållningssätt 
där patienten inte reduceras till t.ex. en diagnos eller ett brott, och det är inte hel-
ler önskvärt att vårdaren försöker se ”bakom” diagnosen eller brottet. Ser vårda-
ren patienten som en levd kropp möter vårdaren patienten med en hållning där 
patienten som hel människa sätts i fokus för vårdandet. Det kan i praktiken inne-
bära att vårdaren i en öppenhet och följsamhet för patientens levda värld, lyssnar 
in vad patienten har att säga, så förutsättningslöst som möjligt. Det kan hjälpa 
vårdaren att se något nytt och därmed också komma vidare i vårdandet. Ett så-
dant förhållningssätt inbegriper både lidandet och brottet eller annat av betydelse 
för förståelsen av patientens livsvärld, vilket även Sjögren (2004) framhåller som 
betydelsefullt. Det fenomenologiska förhållningssättet ”figur” och ”bakgrund” 
kan då tillämpas i förståelsen av patienten som en helhet. T.ex. att patientens li-
dande sätts i fokus under ett samtal, och där brottet endast utgör en bakgrund 
som lidandet förstås emot, likväl som lidandet kan förstås mot vården som bak-
grund.  

Sjögren (2004) betonar vikten av en vårdande gemenskap som en förutsätt-
ning för vårdandet och Younger (1995) beskriver ett existentiellt vårdande som 
en grundhållning för vårdandet. Båda förespråkar en vårdande hållning, där vår-
daren visar sin närvaro genom hållningen, vilket innebär att vårdaren följer och 
stödjer patienterna i det som de behöver uttrycka. Att vårdaren börjar i patienter-
nas livsvärld kan leda patienten från utanförskap till samhörighet. Vårdarna mås-
te visa patienterna att de inte är utestängda från den mänskliga gemenskapen och 
vårdarnas utmaning blir att föra samman vårdarna och patienterna i samma 
mänskliga gemenskap, den som Sjögren (2004) kallar för den vårdande gemen-
skapen. Detta sätt att se på en vårdande grundhållning innebär att vårdarna måste 
bekämpa den tydliga uppdelningen, mellan vi och de andra, mellan patienter och 
vårdare.  

Vårdandet är vårdarnas ansvar, men vårdarna måste också få förutsättningar 
att förändra, för att vårda på ett vårdande sätt. För att det ska bli möjligt krävs att 
de rådande vårdideologierna ifrågasätts. Scheid (1994) beskriver olika vårdideo-
logier inom den psykiatriska vården. Vårdarnas hållning och vårdideologi be-
skrivs som kustodiell, stödjande eller underlättande. Behandlingsmålen varierar 
mellan kontroll, anpassning och autonomi. Vid en jämförelse med föreliggande 
forskning förefaller den kustodiella vårdideologin vara mest framträdande. Det 
beskrivs som en institutionell kontroll med restriktioner och stöd till patienterna 
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med målet att de ska anpassa sig till vården och miljön. Scheid menar att i den 
kustodiellt inriktade vården kommer autonomin i skymundan för vårdens kon-
troll och strävan efter anpassning. Även ny svensk forskning inom psykiatrisk 
vård visar att vårdmiljön överskuggas av kontroll (Johansson, Skärsäter & Dani-
elsson, 2006). Utifrån Scheids resonemang behöver den rättspsykiatriska vården 
arbeta med att tona ner den kustodiella hållningen till förmån för en mer stödjan-
de och underlättande hållning där patienters autonomi måste sättas i fokus för att 
patienterna ska kunna leva så normalt som möjlighet och ha möjlighet att påver-
ka sitt liv inom de begränsningar som lagen sätter. I klartext innebär det att vård-
kulturen måste förändras drastiskt för att det rättspsykiatriska vårdandet ska bli 
verkligt vårdande. Vårdvetenskapen kan vara ett stöd i denna förändring med sin 
patient- och livsvärldsfokuserade prägel. Samtidigt måste vårdvetenskapen kon-
textualiseras och förstås i ett rättspsykiatriskt sammanhang där det måste tas hän-
syn till en mängd aspekter såsom säkerhet, miljö, trygghet, medicinska och rätts-
liga förhållanden. Det rättspsykiatriska vårdandet står således inför en stor utma-
ning för att kunna leva upp till det som krävs för att vårdandet ska bära på inne-
börder av ett verkligt vårdande, och för att fostran genom disciplinering utifrån 
straff och belöning ska kunna placeras till vår historia. 

Hur forskningens resultat och vårdvetenskapen kan 

implementeras i vården 

Grundad i avhandlingens slutsatser och resultaten anser jag att det behövs stora 
satsningar inom den rättspsykiatriska vården med fokus på vårdandet. Det krävs 
både tid och resurser. Vi kan dock lära oss av goda exempel och därför är mitt 
förslag att i mindre skala iscensätta ett gott exempel på rättspsykiatriskt vårdan-
de. För att kunna skapa detta goda exempel bör det finnas vissa förutsättningar. 
Det behövs en rättspsykiatrisk vårdavdelning eller vårdargrupp med personal 
som är villig att försöka utveckla vårdandet. Det krävs en ledning för vården som 
ser behovet av att genomföra en sådan utveckling. Implementeringen bör genom-
föras i projektform, i samverkan med den aktuella kliniken och bygga på delak-
tighet167.  

Inledningsvis bör det skräddarsys en grundläggande vårdvetenskaplig utbild-
ning som tar hänsyn till den rättspsykiatriska vårdens komplexitet. Denna utbild-
ning bör syfta till att ge vårdarna ”vårdvetenskapliga verktyg” för vårdandet. Där 
utöver kan forskningsspridning genomföras på liknande sätt som beskrivits tidi-
gare i avhandlingen. Forskningsspridning bör göras i mindre grupper och ge 
möjligheter för personalen att reflektera och problematisera denna och annan 
forsknings resultat i relation till den egna förståelsen och hur de ”brukar göra”. 
Det är här viktigt att deltagarna blir delaktiga. Utifrån utbildningen och forsk-
ningsspridningen kan mål formuleras som en hjälp att nå det goda exemplet. Ex-
empel på mål kan vara: att skapa vårdplaner med grund i vårdvetenskap, att ska-
pa en vårdande gemenskap mellan patienter och vårdare, att minska patienternas 

––––––––– 
167 Inspiration för denna utveckling är Ekeberghs (2007) beskrivning av livsvärldsbaserad reflektion 

och lärande i syfte att integrera vårdvetenskaplig teori med vårdpraxis. 
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existentiella ensamhet och att skapa en gemensam vårdande grundhållning för 
vårdandet. Under hela projekttiden bör personalen kontinuerligt erhålla vårdve-
tenskaplig handledning som stödjer vårdarna i införlivandet av vårdvetenskaplig 
kunskap och tillämpning av denna i vårdpraxis. Om ovan beskrivna reflektioner 
omsätts till handling, skulle de kunna möjliggöra att vårdandets potential utnytt-
jas och att det rättspsykiatriska vårdandet blir verkligt vårdande. Det är en öns-
kan att denna avhandling ska kunna vara ett bidrag i den riktningen. 
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Summary 

Hörberg, Ulrica (2008). To be the subject of care or the object of correction. Forensic psy-
chiatric care and the power of tradition. Written in Swedish with a summary in English. 
 
Key words: Forensic psychiatry, forensic psychiatric nursing, phenomenology, reflective 
lifeworld research, patient perspective, caregiver perspective, caring science, Foucault. 

Introduction 
This dissertation focuses the caring in forensic psychiatry in a maximum secure 
unit, i.e. the caring that takes place in the daily care on the wards168. My choice 
of and interest in studying this field is to be found in the complex nature of fo-
rensic psychiatric care. The complex conditions that exist include the carrying 
out of caring actions in an involuntary care situation where the patients are cared 
for against their will and that the patients are suffering from a severe mental dis-
order and have often committed a crime. Furthermore they are often cared for 
over long periods of time in an institutional environment with a high level of se-
curity. 

The aim of the dissertation is to develop more knowledge about caring in a fo-
rensic psychiatric context by a scientifically founded description of the experi-
ences of caring and being cared for in this context. 

Background 
According to Swedish Law all citizens are considered to be responsible for their 
actions and can thus be sentenced for the crimes they commit. The legal conse-
quences, however, are to be adapted to suit the individual criminal. A person 
who has committed a crime can be sentenced to be given treatment in a forensic 
psychiatric clinic in accordance with the Forensic Psychiatry Care Act169 (Social-
styrelsen, 2002). 1400 persons (approx.) are being treated in accordance with this 
law in Sweden at present. The forensic psychiatric services have the safety of the 
country’s citizens to consider as well as attempting to improve the patients’ 

––––––––– 
168 Those who care for patients in the daily care on the wards are nurses and licensed mental nurses. 

Other health service staff categories may also meet patients in the daily care on the wards such as 
auxiliary staff. 

169 Forensic Psychiatry Care Act – (1991:1129) 
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health, quality of life and promoting an independent life with the aim of them re-
turning to the community. 

A literature study has been carried out in order to examine the current state of 
research into the fields that are associated with caring and nursing. The results of 
that study revealed that there are few studies that focus on caring in a forensic 
psychiatric context170 from the perspective of a caregiver or a patient; this was 
especially true for studies with a patient perspective. No studies have been found 
with exactly the same focus as in this dissertation.  

There are several studies that focus on the complex nature of forensic psychi-
atric nursing, the dilemma of providing custodial care and whether the care given 
is perceived as care or control. There are also studies that focus on the difficul-
ties and ethical dilemmas that caregivers face in their caring work. The care rela-
tionship has been found to be essential in forensic psychiatric nursing. Only one 
dissertation (Sjögren, 2004) focuses on caring in a forensic psychiatric context 
from a lifeworld perspective171.  

To be sentenced to care in the forensic psychiatric services can be seen as one 
of the most comprehensive encroachments society can make on a person’s life, 
being as it entails a limitation of the individual’s freedom but with no time limit. 
There also seems to be a built-in contradiction in terms in forensic psychiatric 
care through the ambiguity of simultaneously providing care as well as guarding 
and containing a patient. 

The dissertation’s theoretical perspective 
Caring science theory, based on the lifeworld approach, forms the theoretical 
perspective of the dissertation. This means that the foundation of the caring is to 
be found in the patient perspective as it is described by Dahlberg, Segersten, 
Nyström, Suserud and Fagerberg (2003). The aim of caring is to relieve suffering 
and promote health and well-being. True caring is needed in order to be success-
ful in this aim. 

Aims and research questions 
The overall aim of this dissertation is to describe caring in forensic psychiatry 
based on how it is experienced by those who perform the caring and by those are 
cared for in this care context. In the first study the phenomenon is “To be cared 
for in forensic psychiatric care” and in the second the phenomenon is “To care in 
forensic psychiatric care”. The overall phenomenon in the research is “Caring in 
forensic psychiatric care”. 
––––––––– 
170 Caring in a forensic psychiatric context in this study refers to the care provided by nurses and li-

censed mental nurses in the daily care on the wards. They are all termed as caregivers in this disser-
tation. 

171 This dissertation describes the suffering of and care of patients who have sexually abused children 
and who have been transferred to a forensic psychiatric clinic. 
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The following questions were addressed in the dissertation: 
 

- How is forensic psychiatric care presented in practice? 
- What does it entail to be cared for in forensic psychiatric care? 
- What are the patients’ experiences of being cared for in forensic psychi-

atric care? 
- What does it entail to be a caregiver in forensic psychiatric care? 
- What are the caregivers’ experiences of caring in forensic psychiatric 

care? 
- What characterizes the patients’ experiences of what constitutes caring 

in forensic psychiatric care? 
- What characterizes the caregivers’ experiences of what constitutes car-

ing for patients in forensic psychiatric care? 

Scientific approach and methodology 
The dissertation’s philosophical and epistemological framework is phenomenol-
ogy, which is part of the European tradition of ideas. An understanding of 
Husserl’s 172 lifeworld theory and theory of intentionality is important in an epis-
temological sense in order to be able to empirically apply a phenomenological 
lifeworld approach in the caring science field. Merleau-Ponty173 (1945/2002) has 
further developed Husserl’s lifeworld theory and clarified a human being’s exis-
tence in the world as a “subjective body”. Merleau-Ponty’s idea is that a human 
is an integrated whole, a lived body where there are no dividing lines between 
body and soul. His theory “the flesh of the world” (1964/2000) is also of episte-
mological importance for this research, this theory entails that everything, both 
men and matter, are from the same “flesh” and are affected by the same world. 

Phenomenology can not be seen as a method with rigid principles that are ap-
plicable everywhere. In order to be able to apply lifeworld research based on a 
phenomenological scientific philosophy, it is important to attempt to transform 
epistemology to a scientific approach and to methodological ways of thinking 
that can be used when carrying out empirical research.   

Dahlberg has developed a reflective lifeworld approach (Dahlberg et al., 
2001; Dahlberg & Dahlberg, 2003; Dahlberg & Dahlberg, 2004; Dahlberg, 
2006abc; Dahlberg et al., 2007), which facilitates the description of the phenom-
ena that are significant for caring. The central focus in this research is the de-
scription of the lived experiences of forensic psychiatric care. An openness and 
flexibility towards the phenomena that are studied is needed. This entails having 
a reflective attitude so as not to understand too quickly and too unreflected and 
to allow the phenomenon to present itself and be understood. This reflective atti-

––––––––– 
172 Edmund Husserl (1859-1938) is seen as the father of modern phenomenology. 
173 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) French philosopher. 
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tude has been developed by Dahlberg and is described as a bridling of the under-
standing process (Dahlberg & Dahlberg, 2003; Dahlberg, 2006c). 

Twenty two interviews have been carried out, 11 with patients (study 1) and 
11 with caregivers (study 2). The data has been analyzed by using a phenome-
nological meaning analysis (Dahlberg, 2006c; Dahlberg et al., 2007). The aim of 
this analysis is to search for and describe the meaning of the phenomenon, its 
variations and essential meaning structure. A new phenomenological meaning 
analysis of the results of the two studies has been performed with the focus being 
placed on describing the overall phenomenon “forensic psychiatric care”. This 
new analysis is termed the phenomenon’s general structure. The empirical result 
has also been elucidated in an excursus in the light of Michel Foucault’s174 his-
torical-philosophical work (Foucault, 1961/2001, 1975/2003, 1976/2002). 

Results 
The results are presented in three parts: study 1 – To be cared for in forensic psy-
chiatric care, study 2 – To care in forensic psychiatric care and The indiscerni-
ble encounter – the general structure of forensic psychiatric care. The phenome-
non’s essential meaning structure is presented in its entirety in this summary, fol-
lowed by examples of the phenomenon’s constituents. 

Study 1 - To be cared for in forensic psychiatric care 

To be cared for in forensic psychiatric care entails insecurity, unreliability and 
uncertainty. It also entails a constant desire to want to get away from this caring, 
which is not perceived as care but as punishment or containment. The caring is 
thus experienced as being non-caring, despite the existence of “pockets” of good 
care. 

The aim of becoming free from the problems that caused the original need for 
the caring is overshadowed by the desire to and endeavours towards getting 
away from the caring. At the same time it is difficult for the patients to know 
how to get away from the caring situation, when it will happen, or what is 
needed for it to happen. There is an uncertainty about the possibility of influenc-
ing their situation and the persons who have the judicial power. Being cared for 
in forensic psychiatric care entails a constant searching, without there being a 
definite solution or way out. This thus entails the patient being shackled and at a 
loss about what to do, but at the same time not having any firm foundation in 
life. He/she has to focus on surviving, always having to wait and see. 

A patient’s existence in forensic psychiatric care is fragmented, without a con-
text that provides a sense of meaning in life in terms of time, space and inter-
subjectivity. The non-caring care entails an isolated, unconnected and unstable 
existence instead of being the protected, secure structure providing a sense of 
meaning that the patients need and desire. The “pockets” of good care that exist 

––––––––– 
174 Michel Foucault (1926- 1984) French philosopher.  
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are not stable but are irregular, disjointed and temporary. The enforced fragmen-
tation makes it more difficult for those being cared for to understand the context 
of meaning in their lives, i.e. the relationship between what previously happened 
to them and what is happening and what will happen in the future, and thus 
makes it more difficult for them to promote health.   

The pre-occupation with trying to get away from the care contributes to the 
striving towards being as one is expected to be. The care system can make a 
show of the patients’ right to express their opinions, but for the person being 
cared for it is a question of adapting to and accommodating him/herself to the 
persons who decide on the current regulations and routines. There is a sense of 
tension within the individual between on the one hand fighting for something 
and on the other giving up. He/she balances between adapting his/herself and re-
taining their own dignity as a person, thus entailing a struggle with or a struggle 
against a sense of resignation. This struggle and the frustration that it generates 
“screams out loud” inside them, but is not heard by others. 

The approach and attitudes of staff as perceived by those who are cared for in 
forensic psychiatric care is characterized by humiliation and by having to know 
their place. There are some uncertainties concerning basic regulations, and the 
adherence to some rules varies between caregivers and at times appears to be ar-
bitrarily determined by the opinion of each individual caregiver. To be cared for 
thus entails being left unprotected to the caregivers. The patients’ daily life in fo-
rensic psychiatry is characterized by a fear of punishment. This fear and uncer-
tainty is controlled via strategies aimed at holding back thoughts and feelings 
and just existing in the daily life on the ward. 

If the aforementioned pockets of good care provided by the caregivers are not 
available then the patients are left with their loneliness, which does not relieve 
any of their suffering. Other patients can similarly not offer any relief from suf-
fering, but there appears to be a sort of temporary and superficial kinship based 
on the fact that the latter differ from the others, i.e. the caregivers. At the same 
time there are tensions on a relationship level between the patients and between 
patients and caregivers. 

The patients’ lifeworld in forensic psychiatric care appears to be characterized 
by a feeling of perpetual loneliness, despite there always being many others 
around them. The patient’s own room becomes a refuge from undesired com-
pany, from the tough climate and the superficial relationships and thus a retreat 
to self-chosen solitude and somewhere to be able to feel like a human being. The 
longing to get away from the care and to go to something else thrives in this soli-
tude. It is a longing for and a being without true, meaningful and close relation-
ships, i.e. a longing for being equal, and having company and friendship with 
others. Life outside the institution is perceived as being desirable but at the same 
time as difficult and uncertain. 

The phenomenon “To be cared for in forensic psychiatric care” can be further 
described by using the constituents: the non-caring care, pockets of good care, 
strategies, a struggle against resignation, an existence characterized by tensions 
and longing. These are exemplified in the following:  
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The non-caring care 
The non-caring care can be seen in the patients’ experiences of being exposed to 
humiliating attitudes and behaviour by the caregivers and the patients seeing the 
care as custodial rather than true care. One patient described his experience of 
humiliation: “The caregiver said to me, I’ll never forget it… ´I eat people like 
you with a knife and fork` “ 

Pockets of good care 
The patients’ statements show that they sometimes come into contact with 
“pockets of good care”. The caregivers who provide these “pockets” seem to 
have the ability to encounter the patients’ lifeworld: “They [the caregivers] are 
more like a friend that one can talk to about anything and joke with”. This is an 
expression of an encounter between human beings. 

Strategies 
The patients describe various strategies that they use in order to cope with their 
lives in forensic psychiatric care. It can be strategies to get away from the care 
situation or to be able to cope with it: “I want to leave this place as soon as pos-
sible… The only thing that you can do is to cooperate… with the staff”. The pa-
tients search for and test different strategies to get what they want. 

Struggle against resignation  
The patients’ experience is that they are a permanent feature in the care situation 
without any authority to single-handedly get away, which contributes to a feeling 
of resignation: “It is the worst I have ever experienced in my life… // … not 
knowing anything, when I will be released or whatever, it’s very, very difficult”.  

An existence characterized by tension 
There are dividing lines between patients and caregivers and the patients experi-
ence a sense of kinship based on the fact that they are different from the caregiv-
ers. The more humiliating and offensive the caregivers are towards the patients 
the more the patients unite as a group against the caregivers: “It’s often a ques-
tion of us and them…  //… if the staff are nasty then our sense of companionship 
is even stronger”. 

Longing  
The patients long to get away from forensic psychiatric care and they long for a 
dignified life with company and meaningful relationships. The patients can long 
for everyday duties: “… like being able to go to the kitchen and pick up a knife, 
cut some bread and put some butter on that damn sandwich”. It can also con-
cern: “lacking someone to care about… someone who means a little bit more… 
like a friend”. 

Study 2 - To care in forensic psychiatric care 

The caring in forensic psychiatry is made up of unreflective and contradictory 
correcting of patients, where the conditions are dictated by the caregivers and the 
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ward culture. Correction consists of encountering patients in such a way so that 
they gradually adapt and change. This is done by using different “corrective 
techniques”. The aim is get the patients to submit to the caring regime and thus 
be manageable. In order to get the patients to behave in a desirable way correc-
tional methods are used, which entails that “good” behaviour is rewarded whilst 
“not good” behaviour is ignored, reprimanded or generates negative conse-
quences. The caring is characterized by punishment and rewarding despite there 
being a positive attitude towards the patients and attempts being made to encoun-
ter the “person behind the crime”. At the same time the caregivers want to be 
good examples, by showing the patients what is right or wrong in terms of 
speech, actions and expression of feelings. 

The caregivers try to break down the barriers and walls that they perceive pre-
vents them from engaging with the patients. The caregivers’ aim is to find a 
common arena for being together with the patients, which however mostly 
means doing things together. It is only when the patient has accepted and 
adapted to the conditions laid down by the care system that the caregivers per-
ceive that are possibilities for modifying the patients’ behaviour. The caring in 
the daily life on the ward appears not to be based on any conscious caring ap-
proach. The interactions that take place are in some way unreflected and are gen-
erated from the caregivers’ own views. The caring is often both unplanned and 
unreflected, this is the case even on those occasions when the caregiver is to-
gether with a patient outside of the ward and when the caregiver can often feel 
freer and more open in his/her relationship with the patient. The overall caring 
seems thus to occur automatically without any reflection. On the other hand the 
caring is seen to be structured and well-defined where more specific treatment 
activities are concerned, which are controlled and performed through the use of 
methods, manuals and models. Structured counselling and training of daily ac-
tivities and other practical skills are also included here. Carefully prepared care 
is thus limited to the more planned treatment activities. 

The caregivers find themselves in situations in the daily life of the ward where 
they are no longer acting in the professional manner that they know they should. 
The caregivers are aware of this in their own actions and/or observations of other 
caregiver’s actions. They express a desire to distance themselves from the injus-
tices against the patients but find it difficult to act in such a manner and stand up 
for this opinion being as the caregivers tend to be loyal to each other. One avoids 
“hanging out” colleagues, and can show understanding for caregivers who have a 
“bad day” or who act naively. It becomes a dark secret that can lead to a moral 
dilemma in situations where colleagues act in an undignified manner towards the 
patients. The caregivers share this dark secret, have a sense of unity and support 
each other and colleagues are seen as a valuable help in the care work as well as 
being supportive in order for one of their kind to be able to “cope”. The caregiv-
ers also feel the tensions between the patients and experience that the confines of 
the environment on the ward, its culture and structure influence everyone there. 

The caregivers have the power in the care situation by being caregivers and by 
the possibilities provided for influencing the conditions for the patients’ care. 
The caregivers also have time on their side and can thus “wait for” the patients. 
The caregivers experience a certain lack of power being as the care is in the con-
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trol of the judicial system. However they can at the same time make use of and 
gain support from the system in order to get the patients to adapt and conform. 
At the same time the caregivers are powerless against the patients who do not al-
low themselves to be submitted to the correcting that takes place through “modi-
fication” of their behaviour. This feeling of impotence can lead to anger in the 
caregiver, and when the care does not help the patients to be able to manage to 
change or be able to cope with the test that life outside forensic psychiatric care 
entails, feelings of hopelessness and indifference can be generated in the care-
giver. 

The phenomenon “To care in forensic psychiatric care”, can be further de-
scribed by using the constituents: an unreflected and contradictory caring, striv-
ing for adaptation and contact, correction via modification, an intention to do 
good, colleagues for good or ill, having power and lacking power and the influ-
ence of the care environment and structure on the care. These are exemplified in 
the following:  

An unreflected and contradictory caring 
The caregivers’ approach is based more on themselves as humans in the caring 
process than on a conscious caring approach in their daily encounters with the 
patients: “… I don’t think about it much… it just occurs automatically”. It can 
entail the risk of coming too close to the patients: “… it’s easy to reveal too 
much about oneself”. 

Striving for patient adaptation and contact 
In order for the caregivers to be successful in caring they have to make contact 
and engage with the patients: “We have to get into the right groove with the pa-
tients before we can start working and set the limits and make demands on 
them”. The aim is that the patients are to adapt themselves and submit to the de-
mands and rules that have been decided upon: “… this struggle can take a num-
ber of months before it is over”. 

Correction via modification 
Correctional techniques are the means to achieve the aim of adaptation. The 
caregivers focus on what they perceive is possible to modify: “it’s mostly about 
focusing on behaviour”. They describe the caring role as being a correcting role: 
“… it’s a question of correcting them all the time, just all the time”.  

An intention to do good 
The caregivers attempt to communicate that, as caregivers, they have good inten-
tions with their caring: “We try to take time and… try to explain that we are 
there for their [the patients’] sake”.  When the caregiver wants to do good the in-
terpersonal contact between the caregiver and patient becomes the prominent 
feature, which can entail the caregiver being a stand-in for someone that the pa-
tient is lacking in his/her life: “… a friend, a pal, a sister and at worst even a 
mother”.  
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Colleagues for good or ill 
The caregivers state that “we support and help each other” within the staff 
group. Colleagues are seen as a necessary condition for being able to manage and 
cope with the work. Colleagues can also be a problem if they are seen not to be 
correct and well-mannered in their approach to the patients. This is perceived to 
be something that is difficult to talk to colleagues about: “… it’s difficult to see 
yourself in this role… and then it is not easy to either… but one has to call atten-
tion to it every time it happens”.  

Having power and lacking power 
The caregivers experience that they have power but at the same time are power-
less. They can, for example, feel that they have the power that legislation gives 
them: “… a possibility to restrict the patients… //… quite simply they are not al-
lowed to go out of the doors”. The caregivers feel powerless in terms of patients 
who lack motivation: “Whatever I do I don’t make any impression… //… one 
feels that one tries and tries and tries and nothing happens”. 

The influence of the care environment and structure on the care 
The caregivers are affected by the care being performed in an environment that is 
both restricted and adapted for security. There are traces of a caring culture that 
dictates that all patients are to be cared for in accordance with the same template: 
“There is a tendency among caregivers that everyone has to go through each 
bloody stage and that everything takes just as long time for all patients”. When 
the caregivers are together with the patients outside the bounds of the hospital 
the former feel that they “are a little freer” and the contact with the patient is dif-
ferent: “… you’ve got more to talk about and the patient is more relaxed”.  

The indiscernible encounter – the general structure of 

forensic psychiatric care 

The two empirical studies form the foundation for this general structure that has 
been developed for the phenomenon “Caring in forensic psychiatric care”. The 
general structure is based on the two empirical studies described above and can 
be seen as an integrating synthesis and abstraction of the results of both studies. 

In the daily life on forensic psychiatric wards a social game is being played 
where freedom is in focus, however this does not emanate from ideas about 
meaningful caring but rather with the aim of modifying behaviour. The caring 
does not have a focus on encountering the patients’ suffering, but instead it is 
most essential for the patients to give evidence of change during the period of 
care. That which is visible and measurable forms the basis for assessing the re-
sults of the caring. This leads to the patients having to submit to the conditions of 
care and recognize what the caregivers want from them and how the caregivers 
want them to behave. It is a question of adapting and obeying instructions on 
how to behave in order for the superficial caring to lead in the direction where 
the light of freedom can be seen. The forensic psychiatric caring is thus condi-
tional and focused on results, i.e. the caregivers have to show results of their car-
ing and the patients learn to show results in terms of submission and adaptation. 
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There is a common aim in the desire for patients to be able to get away from the 
care to some form of freedom; however, the way to achieve this aim seems to be 
both situational and randomly planned. This caring consists of caregivers and pa-
tients cheating each other and thus also cheating themselves. They both think 
that they have won when they reach the goals that they were aiming for or are on 
the way to achieving these goals. Both parties are winners and losers at one and 
the same time, but in the end all are losers, being as a true caring from the view-
point of the patients’ suffering does not appear to have been established. 

Being the subject of forensic psychiatric care entails needing a fighting spirit, 
being attentive and cunning. The caring has well-defined outer structures and 
frameworks but is unpredictable at an individual level. The outer structure entails 
power to determine when a person has changed in such a way so that this person 
can leave the care situation, but the direction that the decisions take are influ-
enced by the caregivers’ statements and the patients are thus in a state of depend-
ence. The caregivers and patients are split into groupings and there are barriers 
between them that are maintained by both parties. There is a certain loyalty 
within the groupings, more based on sharing common conditions than on any 
deeper level of kinship, but they are dependent of each other within the group 
and can make use of and protect each other. There is, among the caregivers, a 
number who have the will to try to understand and encounter the patients and 
there are others who encounter the patients with strictness and power, who have 
a guarding attitude, which mostly seems to entail maintaining the structure and 
order. A vein of power permeates the care and it can go so far as caregivers using 
unlawful methods175. This occurs quite openly on the wards and it is only those 
who are there who see that it actually exists, but it is not certain that the unlawful 
methods, the non-caring, is attributed its real meaning. Everyone seems to know 
who carries out these unlawful methods, but they are accepted and thus they be-
come a dark secret that no one really wants to look into without its real meaning 
being tempered or covered up. The patients allow the unlawful acts to continue 
due to fear and lack of power but also due to the fact that they want to get away 
from the care. The patients stick together superficially; they become stronger to-
gether and thus can cope longer. There are also secrets176 among the patients that 
help to form a counterbalance, being as these are kept within the group.  

The patients are basically individualists and each of them has their own strug-
gle to gain freedom; thus the superficial solidarity that exists between the pa-
tients. Some of the patients have developed strategic skills during their time on 
the ward while others have stagnated. Those who have stagnated oppose the 
conditions laid down by the care system and the caregivers by not adapting 
themselves, which can also in one sense be seen as a strategy. The latter who 
have not submitted to the caregivers’ conditions live in a constant ongoing strug-
gle, where they have power but are still powerless and where resignation is close 
at hand. There are also patients who quickly learn the care systems’ conditions 

––––––––– 
175 Unlawful methods in the sense that the caregivers’ attitude is characterized by exercising power, 

humiliation, threats or punishment. 
176 The research shows, for example, that the patients do not tell tales about each other to the staff.  
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and who conform and adapt themselves and thus obtain privileges. A sufficient 
number of privileges can in turn lead to the possibility of gaining freedom. 

Each individual patient has to discover for him/herself that in the long run it is 
a question of giving up the struggle against the caregivers’ conditions in order to 
have the chance of “becoming free”. They thus have to lose the struggle. What-
ever happens it is someone else who determines when a patient has sufficiently 
accepted the care systems’ conditions in order to gain freedom, or have to remain 
in the care that can be extended ad infinitum177.  

There are very few opportunities for unconditional and truly caring encoun-
ters. The caring is instead characterized by a swinging to and fro between power 
and lacking power and between a struggle and resignation. Different means are 
used for exercising power, managing to struggle and counteracting resignation. 
Time has an essential role being as there are opportunities to “wait for” each 
other, which is thus characterized by a guarded attitude in the daily life on the 
ward. The caregivers bide their time and wait for the patients to adapt themselves 
and the patients bide their time and wait for the caregivers by choosing to adapt 
themselves or not adapt themselves to the caregivers conditions. They also bide 
their time by trying to kill time and for the moment forgetting their situation. 

There are examples now and then within the forensic psychiatric care of a 
striving towards and a desire to do something good and there are occasions when 
good caring takes place. The good care exists in pockets but disappears easily 
and is reduced by the non-caring care and the prevalent correcting structure. 
These pockets of good care have an important function in that the patients can 
temporarily feel that they are a part of a caring community, but this temporary 
experience is a poor substitute for what is desired and is needed. The patients are 
thus able to taste enough of what is good to know what they are lacking and long 
for. 

The caring takes place in the daily life of the ward that is filled and controlled 
by the care systems’ conditions but is also filled by time killing and a vegetative 
existence. The everyday life on the ward appears on the surface to be like every-
day life in general, where the participants spend time and do things together in 
normal interpersonal exchanges. Both patients and caregivers have, however, to 
be prepared and on their guard in case anything happens that can force them to 
fight or show their loyalty. The everyday social activities on the ward become 
for the patients a way of killing time, and as long as they are “good patients” 
these activities become a sort of rest in that the suffering experienced at a deeper 
level is diverted for a while. Despite the apparent daily intercourse the patients 
are not completely able to be themselves while they have others watching them. 
For the caregivers this daily intercourse is about being together and getting to 
know the patients, but it is also in this daily intercourse that the correcting takes 
place. 

––––––––– 
177 The administrative court that decide on how long a patient is to be cared for does not see the pa-

tient in the daily life on the ward. Their judgement is based partly on the statements of the caregiv-
ers.  The court’s decision is also based on expert opinion from a forensic psychiatrist and reports 
from other treatment staff such as doctors, psychologists and social workers. 
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The closest to a true caring encounter occurs on those occasions when the 
caregivers and patients are outside the institution. Both caregivers and patients 
feel that they are freer, by them not being observed vigilantly and when they are 
not reminded about the existence on the ward. In this temporary freedom, which 
is nevertheless limited, they have the opportunity to meet in a caring relation-
ship. The feeling of being in company and in the environment outside the institu-
tion can, if the will to care and be cared for exists, be an occasion for good en-
counters or an isolation from the vigilance, which provides opportunities for 
temporarily grasping these otherwise so indiscernible caring encounters. 

The essential content of forensic psychiatric caring is that the true caring is 
difficult to discern and grasp because the prevalent caring culture and the care 
system’s structure and organization forms a hinder for this true caring. The most 
prominent in the caring is the correcting desire for modified behaviour through 
punishment and rewards. The forensic psychiatric care lacks true caring tools to 
work with. Those tools that are available are structures, power, seclusion and 
loyalty. These tools do not support caring at a deeper level and thus do not con-
tribute to the relief of the patients’ suffering. The patients’ suffering is sup-
pressed and stifled instead in the non-caring existence. The caring is about super-
ficial change and not about caring and being cared for in order to promote health 
and well-being. It is also about testing and groping in the dark in order to get 
success. The caring thus becomes “pseudo-caring”, which at best gives a visible 
result, i.e. modified behaviour in the one who has been cared for and at worst 
feelings of powerlessness and hopelessness for both the caregivers and patients. 
The caring appears to be contradictory and is seen in an unreflective caring atti-
tude and a non-consistent and insecure existence that lacks a clear caring struc-
ture in favour of a corrective structure. Such caring lacks the basic caring ap-
proach that these patients have a great need of, i.e. modern forensic psychiatric 
care does not utilize the caring potential in the daily life of a ward. 

Excursus – philosophical intermediate 
chapter 
The closer examination of the results of the research178 aims to shed light on 
modern forensic psychiatric care and to indicate the changes that should be able 
to facilitate a caring that is more about true care than being about correction 
through punishment and rewarding. The preliminary conclusions from this ex-
cursus are presented below. 

The closer examination shows that correction is soundly based in forensic 
psychiatric caring, and forms the foundation for caring. The execution of correc-
tional methods is mainly through behaviour modification. The techniques used 
originate from the concept of discipline in the dual system of punishment –
rewarding. Over and above the concept of correction there is no clear and distinct 
––––––––– 
178 The closer examination has been carried out by using Michel Foucault’s historical philosophical 

texts. 
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notion of a true caring, more than an expressed desire to do something good for 
the patients. The care that originates in correction and discipline generates con-
sequences for those who are exposed to this care. The caring can only be consid-
ered to be a “pseudo-caring” that is far from true caring. 

The existence of power relationships appears to be unavoidable where disci-
pline and the relative strength of the two parties is unbalanced. The closer ex-
amination shows that power can manifest itself in many ways. At the same time 
as the concept of punishment has shifted towards a concept of caring during the 
development of forensic psychiatric care, the concept of correction and discipline 
has always remained. The closer examination reveals the importance of the 
power game and its influence on what could be caring in forensic psychiatric 
care, i.e. what is seen in small pockets of care but does not gain a foothold. The 
patients can not get any rest and peace in the caring; instead they are struggling 
all the time against something or for something. The caring encounters become 
difficult to discern and grasp for both the caregivers and the patients when the 
power structure infiltrates and makes caring more difficult to carry out. The 
caregivers’ checking, supervising and assessing is documented and becomes 
knowledge that can be used in the exercise of power. 

The closer examination also reveals the historical significance, and that there 
are strong ties between then and now, being as the historical traits are still exis-
tent in the care culture. It emerged that old ways of coping with and supervising 
individuals, who have been deprived of their liberties, remain but appear in a 
new form. There is no significant difference between the two in terms of the ac-
tual content. The institution’s structure provides the opportunity for vigilance 
and supervision of the patient in forensic psychiatric care through its all-seeing 
and the patients can either avoid this or utilize it by presenting themselves in a 
positive way. 

Discussion 
This summary contains the areas that are discussed in the dissertation. Initially in 
the dissertation the methodological considerations, realization, reliability and 
possibilities for generalisation of the study are discussed and reflected upon; as 
well as how research dissemination can contribute to a greater understanding of 
the results of the research. Furthermore the results, where the perspectives of pa-
tients and caregivers are more closely examined, are discussed and the forensic 
psychiatric care is focused. The similarities in content between modern-day care 
and how the managing of people in institutions has been described in a historical 
perspective are clarified in the in-depth philosophical study. The influence of 
tradition and history and its significance for modern-day care was thus discussed 
on the basis of the above. The discussion is finalized with the conclusions from 
the research and reflections on how the current research can contribute to the de-
velopment of forensic psychiatric care and what caring science can bring to fo-
rensic psychiatric care as well as how the results and caring science theory can 
be implemented in forensic psychiatric care. 
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Research conclusions  

The inference in the research is that an unreflective and contradictory caring is 
not caring. This is based on caring science theory and the concept that the aim of 
caring is to promote experiences of health and well-being. We can also maintain 
from the same starting point that a caring that is founded on correction and disci-
pline is not either caring. If the content of caring as is shown in this dissertation 
is universally true for forensic psychiatry in Sweden then the conclusion can be 
made that the caring potential is not exploited in the care of this type of patient. 
It is in the daily life on the ward that time and opportunity exist for establishing 
the caring relationships that can help these patients move in the right direction in 
a health spiral. Such caring needs, however, a care environment where this is in 
focus and where the individual’s lifeworld is given attention. The present study 
shows that if the caring potential is to be developed and to become a caring 
foundation for forensic psychiatric care then education levels need to be raised in 
this field.  

The research that forms the basis of this dissertation closely examines a caring 
that is characterized by a correcting and disciplining and is thus based on other 
premises for caring than caring science. The research reveals instead that other 
structures exist in the forensic psychiatric care. Correction and discipline seem to 
relate to the exercise of power and destructive power relationships, which in a 
caring context can be devastating and can divert from what could be a breeding 
ground for true caring. Without any effective caring the correctional and disci-
plinary activities lead to care that is experienced as meaningless. 

The pre-conditions for a care environment where true caring can gain a foot-
hold entails that the prevalent care culture is made visible, questioned and prob-
lemized. Hard work is necessary at all levels in such institutions, but the most 
important is that the basic values, the outlook on people and concepts of caring, 
its aim, means and methods are to be brought forward and problemized for each 
person, who has a responsibility and a caring assignment in forensic psychiatric 
care. The present major concepts concerning forensic psychiatric care must be 
jeopardized and challenged by new scientifically founded concepts of what true 
caring is. 
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