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”Vi arbetar med patienter som berövats sin frihet  
och det får vi aldrig glömma”. 

 

- Sjuksköterska A 
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Nyckelord 
Rättspsykiatrisk vård, empati, attityder, etik, vårdpersonal.  

 
SAMMANFATTNING 
Inledning: Inom rättspsykiatrisk vård är det viktigt att personalen har förmåga att 

leva sig in i det unika hos en person samt att etisk reflektion och hänsyn måste ges 

plats. Det är således relevant att undersöka vad personalen inom rättspsykiatrisk vård 

har för inställning till begreppen etisk medvetenhet och empatiskt förhållningssätt. 
 

Syfte: Syftet med arbetet var att undersöka personalens inställning till begreppen 

empatiskt förhållningssätt och etisk medvetenhet inom den rättspsykiatriska vården. 

 
Metod: En kvalitativ enkätstudie bestående av sju öppna frågor som besvarades av 

15 personal  inom  rättspsykiatrisk  vård.  Svaren  analyserades  med  kvalitativ  

innehållsanalys. 

 

Resultat: Resultatet  visar  att  vårdpersonalen  betonar  vikten  av  att  se  människan  

bakom  brottet,  att  använda  sig  själv  som  verktyg  i  vården  samt  att  bemöta  patienterna  

såsom du själv skulle vilja bli bemött i en liknande situation. Vårdpersonalen 

upplever även att det finns dubbla roller, en stödjande roll och en kontrollerande roll 

inom rättspsykiatri och att balansgången däremellan stundtals är svår.  

 
Slutsats: Etik och empati är någonting som anses viktigt och som personalen 

reflekterar över men som de tycker skulle behöva uppmärksammas mer på 

avdelningen.  
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ABSTRACT 
Background: In  forensic  care,  it’s  important  that  staff  are  able to empathize with the 

uniqueness of a person, and that ethical reflection and consideration must be given 

space. Thus, it is relevant to examine attitudes to the concepts ethical awareness and 

empathetic approach among staff in forensic care. 

 
Aim: The aim of this study was to investigate the staff's attitude to the concepts 

empathetic approach and ethical awareness within the forensic psychiatric care. 

 
Method: A qualitative study consisting of seven open-ended questions that were 

answered by 15 staff in forensic psychiatric care. The responses were analyzed using 

qualitative content analysis.  

 
Result: The results show that the staff emphasizes the importance of seeing the 

person behind the crime, using theirselves as a tool in health care and to respond to 

patients as you would want to be treated in a similar situation. The staff also feels that 

they have dual roles, a supportive role and a controlling role in forensic psychiatry 

and to balance between these two roles is difficult at times. 

 
Conclusion: Ethics and empathy is something that is considered important, and 

something that the staff reflects on. However the staff thinks that there is a need for 

more attention in the workplace. 
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INTRODUKTION 
Lagen om rättspsykiatrisk vård 
Enligt lagen kan en person med en allvarlig psykisk störning vid brottstillfället bli 

överlämnad till rättspsykiatrisk vård istället för att dömas till fängelsestraff, detta 

bedöms i en rättspsykiatrisk undersökning. Denna undersökning genomförs av 

rättspsykiatriker, psykolog, socionom och omvårdnadspersonal. I Sverige genomgår 

cirka 550 personer per år en rättspsykiatrisk undersökning och knappt 300 av dessa 

överlämnas till rättspsykiatrisk vård (Rättsmedicinalverket, 2009). 

 
Lagen  om  rättspsykiatrisk  vård  (SFS  1991:1129)  säger att initialt får vården pågå i 

högst fyra månader och därefter måste ansökan om fortsatt tvångsvård göras hos 

länsrätten. Vårdtiden kan då förlängas med högst sex månader åt gången innan ny 

bedömning måste göras. Lagen reglerar också tvångsåtgärder, dessa ska användas i 

minsta möjliga utsträckning och får endast användas om andra åtgärder inte är 

tillräckliga. 

 

Målet med rättspsykiatrisk vård är att rehabilitera patientens psykiska hälsa, för att 

kunna återanpassa denne till sin omgivning. Varje patient har rätt till en individuell 

vårdplan där tydliga mål med behandlingen sätts upp. Flera olika behandlingsmetoder 

kan användas eftersom vårdtiden är lång och både patientens psykiska och fysiska 

välmående är av vikt då patienten i senare skede ska kunna bli en del av samhället. 

(SFS 1991:1129). 

 
Empati 
Empati  beskrivs  enligt  Nationalencyklopedin  som  ”inlevelseförmåga, förmåga att 

kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov. Förmågan till empati 

är väsentlig i olika typer av vårdarbete, men även i mer vardagliga mänskliga 

relationer.  (…)  En  förutsättning  för  empati  är  förmågan  att  kunna  skilja  mellan  egna  

känslor  och  motpartens”  (NE,  2013). 

 

Inom rättspsykiatrisk vård är det viktigt att personalen kan leva sig in i det 

gemensamma och det unika hos en person samt att kunna förstå det emotionella läget 

och att kunna förmedla tröst. För att moralisk känslighet ska utvecklas sägs empati 

vara en förutsättning (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2010). 
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Värdegrund 
Begreppet värdegrund  beskriver  en  grupps  gemensamma  etiska  hörnstenar  och  

grundläggande  principer.  Utifrån  värdegrunden  kan  en  samlad  vårdetik  med  tydliga  

riktlinjer och handlingsregler ses och följas. Riktlinjerna kan vara till hjälp i strävan 

efter att skapa en ökad livskvalitet för såväl personal som patienter inom olika former 

av vård (Blomgren et al, 2002).  

 

Etik  
Etik handlar om att göra vad som är rätt i en specifik situation. I stort sett alla 

handlingar inom vården kan möjligen innebära etiska utmaningar för vårdpersonal 

(Arlebrink, 2006). 
 

Socialstyrelsen (2005) nämner att etisk reflektion och etisk hänsyn måste ges plats 

inom den rättspsykiatriska vården. Det är även viktigt att vara medveten om att 

gränsen mellan en etiskt försvarbar behandlingsåtgärd och en kränkande handling, 

som inte har ett annat syfte än att vara maktutövande, kan vara hårfin. Att överlämnas 

till rättspsykiatrisk vård anses vara ett stort ingrepp i en människas liv då den 

personliga integriteten påverkas. Patientens rätt att bestämma över sitt eget liv 

begränsas då vården sker genom tvång. Det är således viktigt att tydligt informera 

patienten om de motiv som ligger till grund för de beslut som inskränker på dennes 

autonomi. (Socialstyrelsen, 2005) 

 

Socialstyrelsen skriver även i sin delrapport till Nationell psykiatrisamordning att 

personlig mognad, empatisk förmåga samt intresse för patientens situation är 

egenskaper personalen inom rättspsykiatrisk vård bör besitta. Vårdgivare bör se 

människan bakom brottet samt äga kompetens och ha förmågan att möta patienten i 

alla situationer. Att använda sig själv som ett verktyg för att skapa en vårdrelation ger 

möjlighet till bearbetning och tillväxt hos patienten (Socialstyrelsen, 2005). 

Det är inom den rättspsykiatriska vården av stor betydelse att en hållbar relation 

mellan vårdgivare och patient byggs upp och att denna relation bibehålls, detta sker 

genom att vårdaren ser människan och inte brottet samt har förmågan att acceptera 

även det som verkar avvikande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). 
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Det finns det tre vanliga etiska problem inom rättspsykiatrisk vård: 1) vilka är att 

upprätthålla en balans för patientens autonomi samt kontrollen över vårdavdelningen, 

vilket innebär att personal så långt som möjligt skall respektera patientens 

självbestämmande men samtidigt ansvara för att avdelningen är säker. 2) Att lyckas 

hålla professionellt avstånd till vårdtagaren men samtidigt etablera terapeutiska 

relationer till patienterna samt 3) att hålla balansen mellan önskan att "göra det rätta" 

men samtidigt att arbeta mot samma mål som sina kollegor, med detta menas att det 

är viktigt att utgå ifrån sitt eget etiska synsätt men samtidigt förhålla sig till de 

gemensamma mål och regler som finns inom personalgruppen (Fisher, 1995). 

 

Staten har ett mål att ta hand om de medborgare som inte kan ta hand om sig själva, 

psykiatriker har av staten getts uppgiften att göra just detta. Det hävdas att patienten i 

ett senare skede kommer att vara tacksam över de åtgärder som vidtogs mot dennes 

vilja när han inte var kapabel till att fatta ett sådant beslut på egen hand. Dock är det 

inte endast patientens välmående som prioriteras inom psykiatrisk vård, även andra 

människors välmående ses som ett tillräckligt skäl för att överskrida gränserna för 

autonomi vad gäller rättspsykiatriska patienter. Adshead & Sarkar (2005) beskriver 

även att vårdare av lagbrytare med psykisk sjukdom ställs inför många etiska 

dilemman, då de precis som alla andra professioner har som uppgift att sätta den 

enskilda patientens välmående i första rummet, detta innebär också att man tar 

hänsyn till patientens önskemål även om dessa önskemål kan leda till skada för 

patienten. Å andra sidan måste vårdaren bedöma om patienten utgör en risk för andra 

människor och måste då utgå ifrån att allmänhetens säkerhet står över patientens.  Att 

allmänhetens välmående och säkerhet går före patientens är extra tydligt i de fall då 

patienter hålls inlåsta enbart på grund av risken för att de ska skada andra (Adshead 

& Sarkar, 2005). 

 

Det anses att plikten att göra det som är bäst för allmänheten endast är en förlängning 

av plikten att göra vad som är bäst för patienten. Det är i patientens intresse att bli 

hindrad ifrån att skada andra människor. Detta skulle innebära att vårdaren handlar i 

den enskilda patientens intresse och på så vis kan undgå att som vårdare känna sig 

som en fängelsevakt. Frågan är om man kan försvara åtgärder som hindrar psykiskt 

sjuka från att skada andra då det ligger i allas intresse att inte göra skada. Trots det 

vidtas inga åtgärder för att förhindra psykiskt friska människor från att göra skada, 
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dessa får endast ta konsekvenserna av sitt handlande. Man kan också hävda att 

eftersom vi fråntar psykiskt sjuka rätten att bestämma själva med argumentet att de 

inte är kapabla till att ta beslut, kan vi också hävda att en psykiskt sjuk människa inte 

kan ta ett sådant komplext beslut såsom att skada någon annan. Etiska dilemman 

består i att värden som rör olika typer av välgörande och välmående inte går att 

kombinera. Värdet i att patienten får sin röst hörd och värdet i att samhället skyddas 

mot den lilla risk av våld som de psykiskt sjuka står för (Adshead & Sarkar, 2005). 

 

Inom  rättspsykiatrisk  vård  talas  det  om  den  ”dubbla  rollen”.  Detta  innebär  bland  

annat att egentligen måste rättvisa och lag komma efter medicinens första regel, 

vilket är att inte göra någon skada. I detta sammanhang betyder det att psykiatrikern 

har en dubbel roll, där denne skall vara både en vårdare och en utvärderare. Att vara 

en utvärderare flyttar rättspsykiatrikern från rollen som läkare med den 

grundläggande regeln om att inte skada. En motsatt uppfattning är att regeln att inte 

skada inte är en central etisk fråga inom rättspsykiatrin. Detta förhållningssätt till 

etiska dilemman innebär att det är vårdpersonalens uppgift att skydda den rationella 

personen från den psykiskt sjuka personen och dess farliga handlingar. Under dessa 

omständigheter visas det etiska dilemmat i den dubbla rollen hos rättspsykiatrikern, 

för säkerheten mot samhället (Robertsson & Walter, 2008). 

 

Inom rättspsykiatri kan man anta att principen om autonomi är mindre relevant än 

andra medicinska områden. Man kan fråga sig om en psykiatriker, som arbetar på 

uppdrag av rättssystemet, har moralisk rätt att tvinga de psykiskt sjuka till 

behandling, även om de utgör en fara för andra människor (Sen, Gordon, Adshead & 

Irons, 2007).  

 

Det finns ett visst mått av ironi i rättspsykiatrisk vård, då personen som tvingas till 

vård ofta är ett offer för tidigare övergrepp och att samhället misslyckades att erbjuda 

det stöd och skydd som behövdes. Rättspsykiatri utgör vissa faror och det är möjligt 

att maktmissbruk förekommer. Detta förstör förtroendet mellan läkare och patient, en 

relation som är direkt avgörande för patientens tillfrisknande. Författarna uttrycker att 

en läkares främsta plikt är att värna om livet, både den enskilda patientens men också 

andra patienter, allmänhetens, personal och besökares. Att inom rättspsykiatrin ha 

krav på både terapi och säkerhet kompletterar därför varandra mycket bra (Sen, 
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Gordon, Adshead & Irons, 2007). 

 
Tidigare studier 
Efter analys av intervjuer i fokusgrupp med sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård 

kom Gustafsson, Wigerblad och Lindwall (2012) fram till att det är viktigt att 

vårdpersonal inom rättspsykiatrisk vård bevarar patienternas värdighet. Syftet med 

studien var att med hjälp av sjuksköterskors erfarenhet belysa vikten av bibehållen 

värdighet för patienter inom den rättspsykiatriska vården. Det beskrivs i studien att 

personalen således behöver inse betydelsen av ökad förståelse, för att kunna 

upprätthålla patientens värdighet måste tidigare kunskap inom området vårdetik 

utökas. Resultatet i intervjustudien visar på att bevarandet av patientens värdighet 

ligger främst grundad i skydd och respekt, men även i mänskliga relationer. Skydd 

visas ofta utåt för att skärma av patienten och för att skydda denne mot fara, medan 

den inre formen beskrivs som att skydda patienternas behov och väcka dennes 

försvarsmekanismer. Respekt visades tydligt från personalen i sociala sammanhang 

för att visa patienterna att de tas på allvar av vårdpersonalen, samt att visa de övriga 

patienterna att de bör respektera varandra. Detta tydliggör för patienterna att de ska 

förvänta sig respekt från andra, vilket även är en viktig del av den rättspsykiatriska 

vårdetiken. Att möta rättspsykiatriska patienter med mänskligt broderskap visades 

genom att göra "det lilla extra", som även visade på mänsklig likhet. Författarna anser 

att agera i enlighet med detta gör det möjligt för sjuksköterskor att planera och att ge 

en professionell vård, baserad på vårdvetenskap (Gustafsson, Wigerblad & Lindwall, 

2012). 

 

I en studie av Cleary (2003) intervjuades 10 sjuksköterskor inom psykiatrisk vård, 

vilka ansåg att det var viktigt att patienten känner att de är respekterade och 

värdefulla som individer och att de har rätt att kräva god vård och respekt. 

Sjuksköterskorna beskrev att det är en utmaning att vårda och behandla patienter som 

enligt egen mening inte behöver vård. Oavsett hur illa en patient beter sig är det 

oerhört viktigt att visa empati och förståelse. Analysen visar också på att det är viktigt 

att hålla patienten informerad om vad som händer då de ofta oroar sig över detta. 

 

Enligt sjuksköterskorna i studien är hörnstenarna i vården bland annat att visa en 

empatisk icke dömande attityd, erbjuda adekvat information och kunskap vad gäller 
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vården och undvika tvångsåtgärder i största möjliga utsträckning. Sjuksköterskorna i 

intervjustudien ansåg även att det är viktigt att patienterna är trygga och vet att 

sjuksköterskorna finns tillgängliga, att de uppmuntrar respekt och värdighet samt att 

ge en individuell flexibel vård (Cleary, 2003). 

 

En kvalitativ empirisk studie bestående av 6 intervjuer med manliga vårdarbetare ur 

olika yrkesgrupper inom rättspsykiatrisk vård i mellersta Sverige, utfördes av 

Kumpula och Ekstrand (2013). Det beskrivs i studien att vårdgivarna uttrycker det 

som  att  det  är  viktigt  att  ”se  personen  bakom  brottet”  samt  att  försöka  förstå  hur  

patienten upplever situationen och hur världen ser ut för den enskilda patienten. Det 

påpekades även i studien att omvårdnadsarbetet förändrats i och med mer 

yrkeserfarenhet då personalen finner trygghet i den professionella identiteten 

(Kumpula & Ekstrand, 2013).  

 

Det beskrivs även i studien att “se personen bakom brottet” också kan tolkas som att 

den rättspsykiatriska vården blivit mer individanpassad, vilket gör det möjligt att 

närma sig patienten som person. Detta är något som vårdgivare tror bidrar till 

utveckling av patientens sociala färdigheter. Vårdgivarna beskriver det som en glädje 

att kunna ge någonting positivt till en annan person (Kumpula & Ekstrand, 2013). 

 

Problemformulering 
Inom rättspsykiatrisk vård är det viktigt att personalen har förmåga att leva sig in i det 

gemensamma och det unika hos en person (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2010) 

samt att etisk reflektion och etisk hänsyn måste ges plats inom den rättspsykiatriska 

vården (Socialstyrelsen, 2005). Det är således relevant att undersöka vad personalen 

inom rättspsykiatrisk vård har för inställning till begreppen etisk medvetenhet 

och empatiskt förhållningssätt. 

 
Syfte  
Syftet med arbetet var att undersöka personalens inställning till etisk medvetenhet 

och empatiskt förhållningssätt inom den rättspsykiatriska vården. 
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METOD 

Forskningsdesign 
Den metod som användes var kvalitativ, genom enkäter med öppna frågor (Se bilaga 

1). Denna design valdes för att få breda svar från en stor urvalsgrupp (Polit & Beck, 

2004).    
 

Undersökningsgrupp 
Bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2004). Undersökningsgruppen bestod av 

obestämt antal ur personalen inom rättspsykiatrisk slutenvård, såväl sjuksköterskor 

och mentalskötare.  Enkäten besvarades av åtta mentalskötare och sju sjuksköterskor.  

 
Datainsamlingsmetod/instrument  
Enkäterna utformades utifrån syftet och den förförståelse som fanns angående ämnet. 

En bakgrundsfråga inkluderades i enkäten för att beskriva gruppen: Vilken är din 

yrkestitel? I övrigt besvarades 6 olika frågor angående hur etik och empati uppfattas 

på arbetsplatsen. Enkäterna testades sedan på 10 stycken utvalda försökspersoner i 

författarnas närhet. Därefter reviderades enkätfrågorna i samarbete med examinator 

för att åtgärda de svagheter som framkommit. Efter revision testades enkäten 

ytteligare en gång och bedömes då som tillfredställande och begriplig (Polit & Beck, 

2004).  

 

Procedur 
Ett informationsbrev skickades per e-post till berörda avdelningschefer på två 

rättspsykiatriska slutenvårdsavdelningar. De kontaktades sedan per telefon för 

bekräftelse av medverkan i studien, samt lämnade besked om antal önskade enkäter. 

Dessa 50 enkäter lämnades personligen av författarna till avdelningarna. Enkäterna 

fylldes i anonymt och hämtades sedan på avdelningarna. Av dessa 50 enkäter 

besvarades 15 stycken av sjuksköterskor och skötare. Alla frågor i alla enkäter, 

förrutom två besvarades. I dessa två olika enkäter lämnades en fråga vardera tom.  
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Dataanalys  
Svaren från enkäten analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Berg, L 

Bruce, 2011). Innehållsanalysen är även inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2004) och data som svarar på syftet och frågeställningen redovisas i resultatet. 

Graneheim och Lundmans metod för innehållsanalys innebär att hela texten lästes 

upprepade gånger för att få en helhetskänsla för budskapet. Därefter valdes 

meningsbärande fraser ut, som sedan kondenserades i syfte att korta ned innehållet. 

De kondenserade meningsenheterna kodades och kategoriserades för att återspegla 

det centrala budskapet i svaren (Graneheim &Lundman, 2004). 

 

Tabell 1.  Exempel på de olika stegen i analysprocessen. 

Meningsbärande  
enhet  

Kondenserad 
mening  

Kod  Subkategori  Kategori  

”Det  etiska  dilemmat  
att utföra en 
tvångsåtgärd. Kontra 
förhållningssättet att 
man gör det för 
patientens bästa (som 
ej är autonom just 
då)”   

Tvångsåtgärder för 
patientens bästa 

Parental 
autonomi 

Kontrollerande 
roll/Stödjande 
roll 

Dubbla roller 
inom 
rättspsykiatrin 

”För  mig  är  en  av  de  
viktigaste 
hörnstenarna inom 
rättspsykiatrisk vård 
att man håller 
överenskommelser, 
beslut. Såväl 
gentemot patienter 
som  i  arbetsgruppen”. 

Hålla fast vid 
överenskommelser 
och beslut. 

Konsekvent 
handlande  

Vikten av att 
arbeta enligt 
samma 
värdegrund och 
mot samma mål 

Gemensamma 
mål och 
värdegrund på 
arbetsplatsen 

 

Etiska överväganden 

De etiska problem som skulle kunnat uppstå i denna studie minimerades genom att ett 

skriftligt informationsbrev skickades ut, där det efter betänketid fanns möglighet att 

tacka nej till att delta i studien. Enkäten som sedan lämnades ut till de intresserade 

besvarades anonymt och det var även möjligt att välja vilka frågor som besvarades, 

samt längden på svaret. Det gick även att avbryta sin medverkan i studien genom att 

inte svara alls. Reslutatet är så skrivet att enskilda personer inte kan identifieras. En 
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beskrivning av inntervjupersonerna med ålder och kön valdes bort på grund av risk 

för brist på anonymitet då personalgrupperna är små och enkätsvaren få. 

 

RESULTAT 

Huvudresultaten i analysen består av ett tema: ”Att  arbeta  empatiskt  och  med  ett  

etiskt förhållningssätt bygger på egna och patientens erfarenheter och syftar till att 

skapa  personliga  relationer”  och fyra kategorier: ”Gemensamma mål och värdegrund 

i det dagliga arbetet”, ”Betydelsen av patientens och personalens bakgrund i den 

etiska omvårdnaden”, ”Dubbla roller inom den rättspsykiatriska vården” och 

”Relationen som en viktig del av etisk och empatisk omvårdnad ”. Kategorierna och 

underkategorierna presenteras i tabell 2,  samt  i  löpande  text  med citat. 

 

Tabell 2. Resultattabell. Tema, kategorier och underkategorier.  
Tema: Att arbeta empatiskt och med ett etiskt förhållningssätt bygger på egna och patientens 
erfarenheter och syftar till att skapa personliga relationer. 
Kategori Underkategori 

Gemensamma mål och värdegrund i 
det dagliga arbetet 

- Vikten av att arbeta enligt samma 
värdegrund och mot samma mål 
- Hur personalen vill arbeta runt värdegrund 
och gemensamma mål 
 

Betydelsen av patientens och 
personalens bakgrund i den etiska 
omvårdnaden  

- Människan är inte brottet och brottet är inte 
människan 
- Att använda patientens bakgrund som ett 
hjälpmedel i vården 
- Personligt bagage hos personalen kan 
påverka att vissa diagnoser och brott känns 
mer olustiga att arbeta med 

Dubbla roller inom den 
rättspsykiatriska vården 

- Stödjande roll 
- Kontrollerande roll 
 

Relationen som en viktig del av en 
etisk och emaptisk omvårdnad 

- Den gyllene regeln 
- Att använda sig själv som ett redskap i 
vården  
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Gemensamma mål och värdegrund i det dagliga arbetet 
 
Vikten av att arbeta enligt samma värdegrund och mål 

Gemensamma mål och gemensam värdegrund i det dagliga arbetet är någonting som i 

enkäterna beskrivs som viktigt, speciellt vikten av att arbeta enligt samma värdegrund 

och mål. Det framkom av personalens svar att det finns en viss osäkerhet i delar av 

personalgruppen angående om det finns några gemensamma mål eller någon 

gemensam värdegrund på avdelningen, de flesta använder sig idag av de lagar och 

regler som finns angående rättspsykiatri. Däremot talar de flesta om vikten av att 

arbeta med ett enhetligt förhållningssätt, då det blir väldigt tydligt för patienterna om 

så inte är fallet. Även vikten av att hålla fast vid överenskommelser och beslut 

belyses.  Personalen beskriver vidare i enkäterna att om detta inte fungerar och 

personalen ger olika budskap till patienterna försvinner den trygghet som är så viktig 

inom den rättspsykiatriska vården. Detta i sin tur kan leda till farliga situationer på 

avdelningen. Att kunna diskutera detta i en öppen atmosfär för att hålla ämnet 

levande hos personalen anses viktigt och beskrivs i nuläget lågprioriterat. 

Vårdpersonalen belyser även att det är i daglig praktik det avgörs vad värdegrunden 

konkret betyder.   

 

 

”Ibland  behöver  man  göra  saker som man aldrig skulle göra i det privata livet 

(utanför arbetet) men man får ha i åtanke att det vi gör styrs av lagar och regler och 

med  tanken  att  vi  gör  vad  vi  anser  är  bäst  för  patienten  där  och  då”. Sjuksköterska C 

 

 

Hur personalen vill arbeta runt värdegrund och gemensamma mål 

Respekt, omvårdnad och ödmjukhet var centrala begrepp som användes när det 

beskrevs hur personalen vill arbeta runt värdegrund och gemensamma mål. Det 

upplevdes viktigt av många att man var ett föredöme för patienten och dela med sig 

av sina egna värderingar som patienten kunde bära med sig i livet utanför 

vårdinrättningen. Flera medverkande i undersökningen beskrev vikten av en 

konkretiserad etisk inställning. Detta för att enklare kunna samordna mellan det etiska 

förhållningssättet och andra målsättningar som säkerhet och effektivitet. Många 
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vårdare ansåg att för att kunna ge god vård måste personalen värna om patientens 

integritet och autonomi. Att vara tillgänglig och låta patienten vara delaktig i vården 

ansågs nödvändigt. Grundtanken många lutar sig mot är vad som gynnar patienten, 

vilket ansågs vara att skapa en trygg miljö för både personal och patienten. Att sätta 

gränser betraktades som nödvändigt men personalen uttrycker tydligt att 

gränsdragningen inte får användas som maktmedel i situationer som inte kräver det. 

Det nämns även av en vårdare att för mycket fokus läggs på medicin och diagnos, det 

hade varit önskvärt att arbeta mer kring psykologi och miljö och att ha ett närmare 

samarbete med psykologer. 

 

 

”Vi  ska  arbeta  långsiktligt  för  patientens  bästa  (…)  I  verksamhetsplanen  finns  skrivet  

om värdefull vardag för patienten och i det dagliga arbetet på avdelningen 

uppkommer hela tiden frågor där etik, moral och empati prövas”. Sjuksköterska A  

 

 

Betydelsen av patientens och personalens bakgrund i den etiska 

omvårdnaden 

 
Att använda patientens bakgrund som ett hjälpmedel i vården 
I enkäterna framkommer även att betydelsen av patientens och personalens bakrund i 

den etiska omvårdnaden kan vara avgörande för vilken vård som ska ges. Att använda 

patientens bakgrund som ett hjälpmedel i vården ger personalen möjlighet att 

individualisera vården för sina patienter. Någon uttrycker att ett samband kan ses 

mellan en patients sociala bakrund, diagnos och det brott patienten begått. Några ur 

personalen uttrycker att de flesta som vårdas på en rättspsykiatrisk 

slutenvårdsavdelning kommer från mycket trasiga familjer. Personalen menar att man 

som vårdare inte ska tycka synd om sina patienter men det är viktigt att ha förståelse 

för det komplexa i deras bakgrund och nuvarande situation.  

 

Personalens erfaranhet är basen till mycket av den psykiatriska vården. Det finns en 

föreställning om hur en person med en viss dagnos uppträder och den erfarenheten 

används ofta som ett hjälpmedel. Personalen på avdelningarna lägger dock stor vikt 
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vid att även om sådan erfarenhet kan vara ett verktyg så är det viktigt att man inte 

stirrar sig blind på patentens diagnos, och hur den kan yttra sig samt att vården ska 

hållas öppen och fri från fördomar, då diagnoser alltid kan förändras. Vårdpersonalen 

anser att alla har rätt till samma vård, obreoende av bakgrund men behoven är dock 

olika och därför kan inte exakt samma vård ges till alla.    

 

 

”Alla  människor  är  olika  och  bär  på  sin  unika  historia  men  ska  behandlas  med  

respekt. Det innebär också att behandlingen blir individuell utifrån den enskilda 

patientens  behov  och  förmåga”. Skötare F  

 

 

Människan är inte brottet och brottet är inte människan 

Någonting personalen ser som en viktig faktor i den etiska omvårdnaden är också 

tankesättet människan är inte brottet och brottet är inte människan. Det brott som 

begåtts av individen gör inte henne till vad hon är eller tar ifrån henne sitt värde som 

människa. Det beskrivs att en person dömd till rättspsykiatrisk vård varken är brottet 

denne begått, sin diagnos eller sina diagnoser. När personalen lär känna patienten 

beskrivs det som att de börjar se människan bakom brottet och i vissa fall även får en 

ökad förståelse för varför brottet begicks. Vad individen som överlämnats till 

rättspsykiatrisk vård begått för brott är ingenting personalen konstant reflekterar över, 

men det finns alltid i åtanke. Flera ur personalen nämner att fokus istället bör ligga på 

behandlingen och hur den ska lyckas på bästa sätt.  

 

 

”Jag  ser  skillnaden  på  de  personer  vi  vårdar  och  på  de  brott  de  har  begått  (…)  En  

individ dömd för ett eller flera grova brott kan vara mycket lättare rent vårdtekniskt 

sätt och därtill kan vara en riktigt trevlig person medans en annan person dömd för 

betydligt lättare brott kan vara en otroligt vårdkrävande och otrevlig person. Men det 

är  det  ingen  som  tror  förrän  man  träffat  på  dessa  exempel  i  verkligheten”. Skötare H 
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Personligt bagage hos personalen kan påverka att vissa diagnoser och brott känns 

mer olustiga att arbeta med 

Vidare beskriver personalen att personligt bagage hos personalen kan påverka att 

vissa diagnoser och brott känns mer olustiga att arbeta med. Som personal visar det 

sig i undersökningen vara naturligt att påverkas av vad som finns med från tidigare i 

ditt liv. Det anses vara någonting som inte går att komma ifrån och det gäller då att 

försöka bortse från vad du som personal tycker är jobbigt och istället fortsätta arbeta 

på ett professionellt sätt. Att visa varje patient respekt, trots att diagnos eller brott kan 

väcka obehag, ilska eller andra känslor hos personalen beskrivs som en viktig del i 

det etiska arbetet inom rättspsykiatrisk vård. En liten del av personalen beskriver 

någonting som avviker från de övriga åsikterna inom detta område, då dessa personer 

beskriver att alla som är engagerande i sitt arbete blir personligt påverkade av 

patientens bakgrund. Detta beskrivs som omedvetet och någonting som inte går att 

välja bort. I dessa situationer beskrivs det som viktigt att ha god självkännedom och 

att kunna visa känslor i kontrollerad form inför patienten, då en ständigt oberörd 

attityd är onaturligt. 

 

 

”En  person  som  har  begått  ett  brott  som  man  har  en  personlig  anknytning  till,  till  

exempel någon anhörig eller en själv som råkat ut för brottet, kan det vara svårt att 

inte ha en åsikt eller känsla kring. Dock får inte detta gå ut över ens professionalitet 

och  ens  brottsförebyggande  inställning”. Sjuksköterska B 

 

 

Dubbla roller inom den rättspsykiatriska vården 

 
Stödjande roll 

Nästan alla de tillfrågade vårdarna är överens om att det finns dubbla roller inom den 

rättspsyikiatriska vården. Den ena rollen beskrivs som en stödjande roll som till 

största del går ut på att stötta patientens utveckling för att klara ett socialt liv. 

Enhetligt menar personalen att patienten ofta visar stora brister i sin sociala 

kompetens. Vidare vill personalen genom sin stödjande roll att patientens förmåga att 

ta ansvar över sitt eget liv ska stärkas. I den stödjande rollen är empati en viktig 
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komponent anser personalen.  

 

 

”I  vården  ska personen växa och bli redo för ett liv som en accepterad medborgare 

utanför avdelningen. Därför krävs det givetvis att ibland vara tuff och säga till 

patienten om ett oacceptabelt beteende, tjata på patienten för att hålla rutiner och 

regler (vilket kan likans vid en föräldraroll), men också att göra roliga saker 

tillsammans  (kan  liknas  vid  en  kompisroll)”.  Sjuksköterska  B 

 

 

Kontrollerande roll 

Den andra rollen beskrivs som en kontrollerande roll där det handlar om att sätta 

gränser och genomdriva lagar och bestämmelser. I den kontrollerande rollen ingår 

även att använda sig av tvångsåtgärder på avdelningen. I situationer där 

tvångsåtgärder används, uttrycks det från personalen som oerhört viktigt att vara 

empatisk och de tycker också att det är viktgt att utförandet av tvångsåtgärder 

diskuteras ur ett etiskt perspektiv i personalgrupen. Den kontrollerande rollen sträcker 

sig även utanför avdelningen då man kontrollerar patientens frihet vad gäller 

permission och utslussning. Detta för att upprätthålla det ansvar man har att skydda 

allmänheten men också att skydda patienten från att orsaka sig själv skada. Det 

beskrivs att eftersom man inom rättspsykiatrin använder sig av regler som de flesta av 

patienterna motsätter sig, kan de många gånger uppleva personalen som överdrivet 

sträng. Att kunna ha balans mellan att vara empatisk och att samtidigt vara bestämd 

upplevs av personalen som svårt. Det anses professionellt att kunna växla sitt 

beteende utifrån vilka situationer som uppstår samt att komma ihåg att även då 

patientens autonomi kränks så görs det för patientens bästa. 

 

 

”Ibland  kan  kontrollerandet  ta  överhand. Visitering, rumskontroll, kontrollera att 

sysslor bli gjorda av bade patienter och personal”.  Sjuksköterska A 
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Relationen som en viktig del av en etisk och emaptisk omvårdnad 

 
Den gyllene regeln 
Relationen som en viktig del av etisk och empatisk omvårdnad belyses tydligt av 

personalen och däribland bland annat den gyllene regeln. Nästintill alla som besvarat 

enkäten nämner den gyllene regeln, som du själv vill bli bemött ska du också bemöta 

andra. Det är enligt personalen viktigt att bemöta de rättspsykiatriska patienterna på 

samma sätt som du själv skulle önska att bli bemött i en liknande situation. 

Personalen beskriver tydligt att de gör sitt bästa för att i varje situation arbeta i 

enlighet med dessa ord. De nämner även att alla människor har rätt till en andra 

chans, vården är inte till för att döma, det får domstolen utföra. I samband med detta 

uttrycks även vikten av att undvika stigmatisering som kan leda till återfall på grund 

av utanförskap och isolering.   

 

Att använda sig själv som redskap i vården  

Att använda sig själv som redskap i vården upplevs hos vårdpersonal inom 

rättspsykiatrisk vård som svårt, framförallt balansgången mellan vad som är 

personligt och vad som är privat. Det beskrivs av flera vårdgivare att då det ofta är 

långa vårdtider inom rättspsykiatrisk vård leder det till att personal och patienter lär 

känna  varandras  “vardagsjag”  väldigt  bra.  Goda  personliga  relationer  kan  på  sikt  

skapa samtycke till vård och behandling, men det är viktigt att som personal vara 

personlig men inte privat eftersom det även kan bidra till problem. Personalen 

uttryckte att rättspsykiatriska patienter så gott som alltid har svårt att sköta personliga 

relationer på ett bra sätt och det beskrivs därför som ännu viktigare att som personal 

föregå med ett gott exempel och försöka visa patienterna hur relationer sköts på bästa 

sätt. 

 

 

”Inom  psykiatrin  använder man som personal sig själv som arbetsredskap. Det gäller 

ibland att ställa sig utanför svårare händelser och tänka hur jag skulle vilja att min 

bror,  syster  eller  vän  skulle  vilja  bli  behandlad  (…)  Vi  arbetar  med  patienter  som  

berövats sin frihet och det  får  vi  aldrig  glömma”. Sjuksköterska A 
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DISKUSSION 
Studiens syfte var att undersöka personalens inställning till begreppen empatiskt 

förhållningssätt och etisk medvetenhet inom den rättspsykiatriska vården. Enkäter 

med öppna frågor lämnades till två slutenvårdsavdelningar i Mellansverige och 

besvarades av 15 personer arbetandes inom rättspsykiatrisk vård  och  analyserades  

sedan  med  kvalitativ  innehållsanalys.  Resultatet  gav  temat  ”Att  arbeta  empatiskt  och  

med ett etiskt förhållningssätt bygger på egna och patientens erfarenheter och syftar 

till  att  skapa  personliga  relationer” med  de  fyra  kategorierna  ”  Gemensamma  mål och 

värdegrund i det dagliga arbetet”,  ” Betydelsen av patientens och personalens 

bakgrund i den etiska omvårdnaden”,  ”Dubbla roller inom den rättspsykiatriska 

vården”  och  ”Relationen som en viktig del av etisk och empatisk omvårdnad”.   

 

Resultatdiskussion 
Gemensamma mål och värdegrund i det daliga arbetet  

Utifrån personalens svar är det tydligt att en gemensam värdegrund och gemensamma 

mål är betydelsefullt inom den rättspsykiatriska vården. Alla ansåg att ett gemensamt 

och tydligt förhållningssätt är grundläggande för att kunna ge patienterna en god 

vård. Dock rådde en stor osäkehet i personalgruppen om någon sådan värdegrund 

existerade på avdelningen. Alla var överens om vad en värdegrund och gemensamma 

mål bör innehålla, men de flesta visste inte om en sådan värdegrund fanns nedskriven 

någonstans. De få som berättade om en konkret nedskriven värdegrund skrev även i 

svaret att den värdegrund de ansåg existerade, endast kunde endast hittas om de själva 

sökte upp den. De som hade sökt upp en sådan värdegrund visade sig inte vara helt 

överens om vad denna faktiskt innehöll.  

 

Det visade sig att personalen i många fall inte såg någon skillnad på begreppen 

“värdegrund”  och  “mål”  utan  hade  svårt  att särskilja vad som menades med de båda 

respektive begreppen. Det förstärker ytterligare att det inte finns några tydliga 

riktlinjer för personalen att utgå ifrån i dess etiska arbete på avdelningen. Resultatet 

visar att alla handlade utifrån vad de ansåg viktigt men eftersom personalen inte hade 

någonting konkret att gå efter så handlade de ofta inkonsekvent och kände sig inte 

alltid bekväma i sin yrkesroll.  
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En slutsats kan dras att en sådan konkretiserad, nedskriven värdegrund kan vara ett 

tillskott i den rättspsykiatrska vården. Blomgren et al (2002) beskriver en värdegrund 

som någonting som kan bidra till ökad livskvalitet för både personal och patienter 

inom olika typer av vård. En ökad livskvalitet och en värdefull vardag var någonting 

som många av de deltagande vårdgivarna la stor vikt vid. De nämnde också att de 

önskade mer tid och utrymme för diskussion vad gäller förhållningssätt och hur de 

alla skulle kunna arbeta mot samma mål. Socialstyrelsen (2005) nämner att det ska 

finnas tid för etisk diskussion inom rättspsykiatrisk vård och det är således viktigt att 

personalen känner att utrymme för detta finns på avdelningen.  

 

Betydelsen av patientens och personalens bakgrund i den etiska omvårdnaden 

Personalen uttryckte att det är viktigt att ha kunskap angående patientens diagnos, 

men att det finns en fara i att stirra sig blind på en diagnos eller diagnoser, de ansåg 

att personal istället ska se varje patient som en unik individ med unika behov. Att ha 

förståelse för patientens bakgrund är inte enbart nödvändigt för att kunna känna 

empati, utan det kan också vara ett hjälpmedel i vården. Genom att väga in patientens 

bakgrund i samband med diagnos och brott innebär att möjlighet ges till en 

individanpassad vård, vilket beskrivs i lagen om rättspsykiatrisk vård (SFS 

1991:1129) som någonting alla patienter har rätt till. Santamäki Fischer & Dahlqvist 

(2010) beskriver vikten av att se patientens bakgrund då de skriver att det är viktigt 

att personalen har förmågan att leva sig in i det gemensamma likväl som det unika 

hos patienten. Socialstyrelsen (2005) beskriver i sin rapport hur viktigt det är att 

personalen har förmågan att se människan bakom brottet. Även Kumpula & Ekstrand 

(2013) talar om att det är viktigt att se personen bakom brottet. Detta framkom även i 

denna studien där personalen var överens om att detta är en av de viktigaste 

punkterna inom rättspsykiatrisk vård. De ansåg att patienten inte är sitt brott och 

brottet är inte patienten. Detta tyder på ett empatiskt tankesätt hos personalen, då 

patienten ges en ärlig chans och denne bedöms utifrån hur den är just nu och inte vad 

som finns i patietens bagage.  

 

Några i personalgruppen beskrev dock att vissa diagnoser och brott kan vara svåra att 

handskas med om du själv har en personlig anknytning till brottet, sådana uttalanden 

tyder på att man som vårdpersonal är mänsklig och inte har möjlighet att välja hur 

man känner i vissa lägen. Att vara professionell är självklart viktigt men för att kunna 
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ge patienterna bästa möjliga vård måste personalen även ha förmåga till empati och 

för dett krävs just mänsklighet. Detta beskrivs även av Dahlberg et al som belyser att 

det är viktigt som vårdpersonal inom rättspsykiatrisk vård att ha förmågan att 

acceptera även det som verkar avvikande (Dahlberg et al., 2003). 

 

Ur personalgruppen var det någon som beskrev det som att om du som vårdpersonal 

inte blir personligt påverkad så är du oengagerad. Även om det strider mot mycket 

som  skrivs  angående  “hur  det  ska  vara”  så  kanske  det  är  hur  det  egentligen  ser  ut,  det  

behöver kanske inte vara någonting negativt att bli personligt påverkad. Kanske är det 

först när vi som personal låter oss själva känna efter som vi kan se människan bakom 

brottet och visa den empati som är så viktig inom denna typ av vård.  

 

Dubbla roller inom den rättspsykiatriska vården 

Analysen visade på att personalen var enad om att det finns dubbla roller inom 

rättspsykiatrin. Detta beskrivs även i Robertsson & Walters (2008) artikel där de 

beskriver att rättvisa och lag måste komma efter medicinens första regel, vilket är att 

inte göra någon skada. Personalen som deltog i undersökningen ansåg att det är 

professionellt att kunna växla sitt beteende utifrån vilka situationer som uppstår samt 

att komma ihåg att även då patientens autonomi kränks, utförs handlingarna för 

patientens bästa. Det hävdas även av Adshead & Sarkar (2005) som menar att 

patienten i ett senare skede kommer att vara tacksam över de åtgärder som vidtogs 

mot dennes vilja när han inte var kapabel till att fatta ett sådant beslut på egen hand.  

 

Personalen beskriver tydligt med olika ord den roll de uppfattar som dubbel. Den 

specifika roll som i denna studie valts att döpas till en kontrollerande roll beskrivs 

även i enkäterna som vakt, uppfostrande och föräldraroll. Den roll som i studien 

beskrivs som stödjande döptes av personalen även till kompisroll samt medmänniska 

och innebar främst att personalen skulle agera stöd till den psykiskt sjuka patienten 

gällande den sociala biten och att ta ansvar för sitt liv. Detta visar på att varje person 

ser  sina  “yrkesroller” på olika sätt men tänker ändå likadant angående vad rollen i sig 

innebär. Enligt Robertsson & Walters (2008) skulle den stödjande rollen gå in under 

rollen där du följer den grundläggande regeln att inte skada, medan den 

kontrollerande rollen skulle styras av rättvisa, lag och samhällsskydd.  

  



 24 

Balansgången mellan dessa två roller anses vara svår. Enligt Adshead & Sarkar 

(2005) har vårdpersonal som uppgift att sätta välmåendet hos patienten först, vilket 

skulle kunna leda till hänsyn trots att det leder till skada för patienten. Men å andra 

sidan har du som personal ett ansvar för att bedöma om patienten utgör en risk för sin 

egen och andra människors säkerhet, vilket i sin tur står över patientens välmående. 

Att några ur personalen i studien valt att uttrycka den kontrollerande rollen som en 

vaktroll skulle enligt Adshead & Sarkar (2005) kunna undgås genom att vårdaren 

alltid handlar i den enskilda patientens intresse, vilket är att bli hindrad från att skada 

andra människor. 

 

Relationen som en viktig del av etisk och empatisk omvårdnad  

Personalen var överens om vikten av att bemöta patienterna som du själv skulle vilja 

bli bemött i en liknande situation. Detta tyder på ett empatiskt förhållningssätt. För att 

kunna bemöta en patient såsom du själv skulle vilja bli bemött krävs att du som 

personal kan sätta dig in i hur patienten känner sig och för det behövs empati. 

Santamäki et al (2010) beskriver även vikten av inlevelseförmåga och empati hos 

personal inom rättspsykiatrisk vård. Cleary (2003) skriver att oavsett hur illa en 

patient beter sig är det oerhört viktigt att visa empati och förståelse, vilket även 

beskrivs i vår studie. 

 

Använda sig själv som ett redskap i vården beskrivs i studien som viktigt. Personalen 

menar på att detta sker genom att etablera personliga relationer till patienterna samt 

att agera som ett föredöme gällande sociala relationer, då detta är någonting 

rättspsykiatriska patienter ofta har svårt med. Det kan ses som svårt att hjälpa 

patienter med detta utan att bli personligt engagerad samt att lyckas hålla relationen 

med patienten personlig men inte privat. Detta framgår också av Socialstyrelsens 

(2005) text där det står att personalen bör använda sig själv som ett verktyg för att 

skapa en vårdrelation, vilket ger möjlighet till bearbetning och tillväxt hos patienten. 

 

Det är enligt Dahlberg et al. (2003) av stor betydelse att en hållbar relation mellan 

vårdgivare och patient byggs upp samt att denna relation bibehålls. Detta kan enligt 

resultatet i denna studie vara svårt då det är en skör linje mellan personligt och privat. 

Det beskrevs att goda personliga relationer på sikt kan skapa samtycke till vård och 

behandling, men det är viktigt att som personal vara personlig men inte privat 
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eftersom det även kan bidra till problem. Denna svårighet belyser även Fisher (1995) 

i sin studie där det beskrivs att det är viktigt att lyckas hålla ett professionellt avstånd 

till vårdtagaren men samtidigt etablera terapeutiska relationer. Att etablera en 

terapeutisk relation med patienten beskriver Kumpula & Ekstrand (2013) som att 

vården blir mer individanpassad, vilket gör det möjligt att närma sig patienten som 

person. Detta är något som vårdgivare i deras studie tror bidrar till utveckling av 

patientens sociala färdigheter. 

 

Metoddiskussion 
Metoddiskussion  kring  begreppen  pålitlighet,  trovärdighet  och  överförbarhet  

diskuteras enligt Graneheim & Lundman (2004).  

 
Pålitlighet  

Enkätfrågorna  sammanställdes  i  ett  frågeformulär  med  öppna  frågor.  Detta  valdes  för  

att  respondenten  fritt  skulle  få  reflektera  över  sin  egen  upplevelse  av  etik  och  empati  

inom  rättspsykiatrisk  vård.  Analys  av  datainsamlingen  skedde  enligt  Graneheim & 

Lundmans metod för innehållsanalys. Enkäten visade sig ha vissa svagheter, då 

personalen hade svårt att skilja på värdegrund och gemensamma mål på avdelningen. 

Detta skulle kunna ha tydliggjorts av författarna. Då författarna hämtade enkäterna av 

avdelningschefen över avdelningarna uttryckte denne att många av personalen tyckte 

att det var svårt att fylla i enkäten. Vilket kan bero på enkätens utformning men också 

på grund av valet av ämne och att det är svårt att besvara etikiska frågor. Det kan 

diskuteras om det hade varit bätte att utföra intervjuer istället för enkäter då 

personalen tyckte att detta var ett svårt ämne. Författarna anser själva att enkäten fick 

dåligt gensvar då endast 30 % av de tillfrågade besvarade den.   

 

Trovärdighet  

Enkäterna  lämnades  till  två  rättspsykiatriska  vårdavdelningar  i  Mellansverige  för  att 

så långt som möjligt säkerställa ett tillräckligt resultat. Enkäterna besvarades frivilligt 

och anonymt av personalen och enkäterna lästes sedan igenom av författarna flera 

gånger, för att kunna skapa en helhetsuppfattning om vad som var viktigt i den 

specifika enkäten. Materialet analyserades  med  båda  författarna  närvarande. 

Analysprocessen fortsatte därefter genom att författarna plockade ut meningsbärande  

enheter och kondenserade dessa till koder som sedan skapade underkategorier och 



 26 

kategorier. Trots att analysen skett noggrant metodologiskt kan författarnas 

förförståelse ha påverkat resultatet. Att analysera, koda och kategorisera är alltid en 

avvägning mellan vad  som  sägs  och  vad  som  tolkas.  Under  analysens  gång  och  

skapandet  av  text  har  diskussion  förts  mellan  studiens  författare,  detta  för  att  stärka  

att tema, kategorier och underkategorier hela tiden svarar mot studiens syfte. I 

resultatet har även citat  använts  för  att  förstärka  resultatet. 

 

Överförbarhet 

Studien ett litet antal informanter, men svaren tydliga och enhälligt 

överensstämmande genom hela enkäten. Det kan innebära att resultatet av studien kan 

vara överförbar till andra enheter inom sluten rättspsykiatrisk vård. Det är dock upp 

till läsaren att ta ställning till. 

 

Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka inställningen till etik och empati hos 

vårdpersonal inom rättspsykiatrisk vård. Resultatet visar att etik och empati är 

någonting som anses viktigt och som personalen reflekterar över men som skulle 

behöva uppmärksammas mer på avdelningen. Det är även tydligt att personalen ser 

patienterna främst som patienter och psykiskt sjuka och inte som brottslingar. En 

gemensam tanke hos personalen är att empatiskt och etiskt arbete bygger på egna och 

patienters erfarenheter och syftar till att skapa personliga, men inte privata, relationer.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

Hej! Vi är två studenter på sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet som 

skall genomföra ett examensarbete inom rättspsykiatrisk vård, inriktat på 

personalens syn på ett empatiskt förhållningssätt och etisk medvetenhet som 

vårdpersonal. Syftet med undersökningen är att utforska er inställning till dessa 

begrepp.  

 

Vårt önskemål är att du besvarar enkäten så utförligt som möjligt med dina egna 

ord. Du kan själv välja vilka frågor du vill besvara men vi ser gärna att du 

besvarar så många frågor som möjligt. Enkäten är anonym och kommer inte 

kunna spåras tillbaka till dig. 

 

Tack på förhand!  

 

 

 

 

1. Vilken är din yrkestitel?  

 

__________________________________________________________________________________ 
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2. Finns det några gemensamma mål gällande etik och empati på din arbetsplats, 

i så fall vilka? Om inga gemensamma mål finns, vilka mål skulle du i så fall vilja 

arbeta mot? 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Arbetas det utifrån någon gemensam värdegrund gällande etik och empati på 

din arbetsplats? Isåfall vad innehåller den? Om ingen värdegrund finns, tycker 

du att någon sådan bör finnas? Varför? Varför inte? 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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4. Överensstämmer värdegrunden med din personliga inställning till empati och 

etik? Varför? Varför inte?  Om ingen sådan värdegrund finns, utifrån vilken 

grund skulle du vilja arbeta på din arbetsplats? 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Påverkas din inställning till vården av dina patienter beroende på vilket brott 

patienten begått, på dennes diagnos eller sociala bakgrund? Varför? Varför inte?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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6. Upplever du att du har dubbla roller i ditt arbete? I så fall, på vilket sätt?    

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

7. Finns det någonting ytterligare du vill belysa angående förhållningssätt inom 

den rättspsykiatriska vården?  

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 


