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Abstract 
 
Background: The forensic psychiatry in Sweden offers care to people who have committed a 
crime under the influence of a mental disorder. Violence against staff is a common and major 
problem in the forensic psychiatry. Caregivers who have been exposed to violence feel less 
satisfied in their work, and are more often staying at home on sick leaves, compared to other 
caregivers. A good caring relationship between caregivers and patients is described as a 
prerequisite for giving a good care in the context of forensic psychiatry. 
 
Aim: The aim of the study was to highlight the health professionals' experiences of violent 
situations and how these affect the caring relationship in forensic psychiatric care. 
 
Method: The study has a qualitative approach based on the lifeworld theory. The study is based 
on interviews with twelve caregivers. The interviews were analyzed using qualitative content 
analysis. 
 
Result: The interviews revealed that violent situations between patients and caregivers in 
forensic psychiatric care can lead to a distance between the caregiver and the patient, or that the 
patient is being moved. Violence can also lead to sick leave for caregivers or a permanent quit 
from work. Caregivers with long experience of forensic psychiatry describe that they constantly 
have a mental preparedness for violence to suddenly arise. They also use a rough jargon as a 
tool to handle the stressful context. 
 
Conclusion: It may be counterproductive to move a patient after a violent situation, thus 
making it impossible for the patient and the victim to meet each other after a violent situation. 
An avoidance of the meeting is likely to worsen the caring relationship. Instead of creating a 
distance, the patient can be invited to a conversation with this caregiver. Caregivers demand 
support for a longer period of time after a violent situation. In order to create the conditions for 
interpersonal support after a violent situation, long-term and structured support is needed. 
Further research is needed to better understand the occasionally rough jargon and how it affects 
caring. 
 
Key words: Violence, experiences, caregivers, therapeutic relationship, lifeworld, forensic 
psychiatry. 
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Abstrakt 
 
Bakgrund: Rättspsykiatrin i Sverige vårdar psykiskt sjuka lagöverträdare. Våld är vanligt 
förekommande och ett stort problem inom den rättspsykiatriska vården. Vårdare som blir utsatta 
för våld trivs sämre med sitt arbete och har högre sjukfrånvaro. Inom rättspsykiatrisk vård 
beskrivs en god vårdrelation mellan vårdare och patient som en förutsättning för att kunna 
vårda.  
 
Syfte: Studiens syfte var att belysa vårdares upplevelse av våldssituationer och hur dessa 
påverkar vårdrelationen inom rättspsykiatrin. 
 
Metod: Studien har en kvalitativ ansats och utgår från livsvärldsteorin. Studien baseras på 
intervjuer med tolv vårdare. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys.  
 
Resultat: I intervjuerna framkom att våldsamma situationer mellan patienter och vårdare inom 
rättspsykiatrisk vård kan leda till att en patient flyttas eller att det uppstår en distans mellan 
vårdare och patient. Våld kan även leda till att vårdare blir sjukskrivna under en period, eller 
slutar sitt arbete. Erfarna vårdare beskriver att de ständigt har en mental beredskap för att våld 
plötsligt kan uppstå. De använder även en hård jargong som ett verktyg för att kunna hantera 
den påfrestande miljön. 
 
Slutsats: Det kan upplevas kontraproduktivt att flytta en patient efter en våldsam situation och 
därmed omöjliggöra mötet mellan patienten och den vårdare som blev utsatt för våld. Ett 
undvikande av mötet riskerar att försämra vårdrelationen. Istället kan patienten bjudas in till ett 
samtal tillsammans med denne vårdare. Vårdare efterfrågar stöd ur ett längre tidsperspektiv 
efter en våldsam situation. För att skapa förutsättningar för ett stöd på mellanmänsklig nivå 
efter en våldsam situation behövs ett långsiktigt och strukturerat stöd. Det krävs ytterligare 
forskning för att bättre förstå den tidvis hårda jargongen och hur den påverkar vårdandet.  
 
Nyckelord: Våld, upplevelser, vårdare, vårdrelation, livsvärld, rättspsykiatri. 
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Inledning 
 
Vi som genomfört denna studie arbetar på en rättspsykiatrisk klinik. På den klinik där vi arbetar 
har vi sett att våld är vanligt förekommande och ett stort problem. Personer som arbetar inom 
rättspsykiatrisk vård har en ökad risk att utsättas för våld på sin arbetsplats, detta jämfört med 
andra yrkesgrupper inom vård och omsorg (Lundström & Isaksson, 2015). På grund av detta 
faktum uppkom intresset för att undersöka hur vårdare upplever att våld påverkar 
vårdrelationen. Att fokusera på upplevelser kring vårdrelationen baseras på vår uppfattning om 
hur viktig vårdrelationen är inom den rättspsykiatriska vården. Dahlberg (2010) skriver att 
vårdrelationen ofta är det enda verktyg som vårdare inom rättspsykiatrisk vård har till sitt 
förfogande. 
 
Hörberg (2008) beskriver att vårdare inom rättspsykiatrisk vård står på två ben. Detta eftersom 
vårdare inom rättspsykiatrisk vård förväntas bedriva en god vård och behandling, vården syftar 
till att minska patientens lidande och främja dennes hälsoprocesser (Hörberg, 2008). Samtidigt 
behöver de anställda förhålla sig till lagar, regler och rutiner som styr arbetet på 
rättspsykiatriska kliniker. Vårdarna behöver alltid ha ett säkerhetsperspektiv (Strand, Holmberg 
& Söderberg, 2009). Även om personalen som arbetar inom rättspsykiatrin är medvetna om den 
komplexitet som vården innefattar är det speciellt att bli slagen av en människa, kanske flertalet 
gånger och ändå förväntas ha en professionell vårdrelation med samma person. Därför önskar 
vi belysa hur en professionell vårdrelation kan påverkas av dessa omständigheter.  
 
Bakgrund 
 
Rättspsykiatrisk vård 
 
Alla människor i Sverige är berättigade vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 
2017:30). I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) fastställs att alla människor 
oavsett vilket brott de begått har rätt till sjukvård. Personer som begår ett brott kan efter 
domstolsbeslut tvingas genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Detta för att domstolen skall 
kunna fastställa om personen led av en allvarlig psykisk störning under genomförandet av det 
angivna brottet (Strand, Holmberg, & Söderberg, 2009). En person som utför ett brott och lider 
av en allvarlig psykisk störning får inte dömas till fängelse (Brottsbalk SFS, 162:700). Denna 
person ska istället dömas till rättspsykiatrisk vård. Detta för att få vård och behandling istället 
för fängelse (Rättsmedicinalverket, 2015). Syftet med den rättspsykiatriska vården är att 
förbättra den psykiska hälsan för personen som blivit dömd. Rättspsykiatrin ansvarar även för 
att skydda samhället från individer som kan vara farliga. Stort fokus läggs på att bedöma och 
hantera risken för att personen återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Mycket resurser 
koncentreras på riskbedömningar och riskhantering (Lotterberg, 2008). 
 
Vissa rättspsykiatriska kliniker är regionkliniker och har ett så kallat riksintag. Patienter kan 
flyttas från andra kliniker i Sverige, för att få vård vid denna klinik [HSL] (SFS, 2017:30). 
Regionkliniker har ett förhöjt skalskydd för att kunna vårda patienter som kräver hög säkerhet 
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(Hörberg, 2008). Rättspsykiatriska kliniker kan även ta emot personer som inte är dömda enligt 
lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV, SOSFS1991:1129). Detta kan vara personer som är 
häktade i väntan på rättegång. Det kan även vara personer som avtjänar fängelsestraff. 
Gemensamt för dessa personer är att de har ett vårdbehov som inte kan tillgodoses i häktet eller 
på ett fängelse (Lidberg & Wiklund, 2004). 
 
De rättspsykiatriska klinikerna i Sverige räknas som sjukhus och lyder under 
tillsynsmyndigheten Inspektion för vård och omsorg (IVO). IVO har tillsyn över hälso- och 
sjukvårdspersonalen och skall säkerställa att all vård är patientsäker och etiskt försvarbar (IVO, 
2016). Rättspsykiatriska kliniker spelar en viktig roll i samhället. Detta eftersom de har 
möjlighet att vårda patienter som har begått allvarliga brott (Socialstyrelsen, 2009). Faktumet 
att alla människor i Sverige har rätt till sjukvård, oavsett vilket brott de har begått, leder till att 
de rättspsykiatriska klinikerna vårdar människor med olika bakgrund, med olika diagnoser och 
människor som begått olika typer av brott (Carlsson, 2008). Ett mångfacetterat klientel leder 
enligt Carlsson (2003) till att risken för våld mot såväl personal som medpatienter ökar. 
 
Att vårda våldsamma patienter 
 
Enligt World Health Organization (2002) definieras våld som: ”Alla former av handlingar, 
fysiska som psykiska som utförs mot en person eller en grupp människor, som skadar eller har 
förmågan att skada denna part på ett fysiskt alternativt psykiskt sätt”. I denna definition 
inkluderas även självskadehandlingar och suicid. I denna studie kommer en snävare definition 
att användas: En fysisk våldshandling, som orsakar smärta eller kroppskada mot en annan 
människa. Suicid eller självskadehandlingar inkluderas inte i denna studie. 
 
Människor som arbetar inom vård och omsorg upplever med största sannolikhet någon form av 
våldsincident under sitt aktiva yrkesliv (Lundström & Isaksson, 2015). Akutsjukvård, 
ambulansvård, psykiatrisk vård, missbruksvård, geriatrisk och demensvård nämns bland de 
områden där anställda har störst sannolikhet att bli utsatta för hot- och våldssituationer 
(Lundström & Isaksson, 2015). För människor som arbetar inom psykiatrisk vård är våld ett 
vanligt förekommande problem. Människor som arbetar med att vårda psykiskt sjuka individer 
har en förhöjd risk att utsättas för våld på arbetsplatsen. Detta beskrivs i flertalet studier med 
både kvalitativ och kvantitativ ansats (Carlsson, Dahlberg & Drew, 2000; Stevenson, Jack, 
O’Mara & Legris, 2015; Zeng et al., 2013). Ovan nämnda studier är inte gjorda inom den 
rättspsykiatriska kontexten utan inom somatisk eller akutpsykiatrisk vård. Det är därför inte 
säkert att resultaten går att överföra till den rättspsykiatriska kontexten. Två studier som har 
genomförts inom rättspsykiatrisk vård visar dock att liknande problem även finns i denna 
verksamhet (Kelly, Subica, Fulginiti, Brekke & Novaco, 2014; Kuivalainen, Vehviläinen-
Julkunen, Putkonen, Louheranta & Tiihonen, 2014). Problemet med våld inom psykiatriska och 
rättspsykaitriska enheter är ett genomgående tema oberoende av vart studien har ägt rum (Kelly 
et al., 2014; Kuivalainen et al., 2014). 
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Lim (2011) beskriver att yrkesgrupper som sjuksköterskor, undersköterskor och skötare som 
spenderar mycket tid i patientnära arbete på psykiatriska enheter har större sannolikhet att 
utsättas för våld än yrkesgrupper som bara träffar patienter sporadiskt. Edward, Ousey, 
Warelow och Lui (2014) beskriver att vårdpersonal som blivit utsatta för våld på arbetsplatsen 
upplevde känslor som ledsamhet, chock, förvirring, ilska och pinsamhet. Hot- och 
våldssituationer leder till att vårdpersonal trivs sämre på jobbet och har högre sjukfrånvaro. 
Känslor av hopplöshet, rädsla och maktlöshet är även framträdande hos vårdpersonal som blivit 
utsatta för dessa situationer (Edward, Ousey, Warelow & Lui, 2014). De studier som granskades 
i Edward med kollegors (2014) översiktsartikel genomfördes dock inte specifikt inom den 
rättspsykiatriska kontexten. I översikten ingår studier som genomförts på äldreboenden, 
somatiska sjukhus och vuxenpsykiatriska enheter (Edward, et al., 2014). 
 
Lim (2014) beskriver komplexiteten i att vårda våldsamma patienter. Kvaliteten på vården som 
bedrivs kan bli försämrad då vårdpersonal som blivit utsatt för våld tenderar att undvika 
patienter. Även Edward med kollegor (2014) beskriver att undvikandebeteende är vanligt 
förekommande hos vårdare som blivit utsatta för våldssituationer, det gällde gentemot både 
kollegor och patienter. Lim (2014) beskriver även att minskad patientkontakt kan leda till att 
vårdpersonal inte uppmärksammar en patients skiftningar i mående eller behov av stöd och 
hjälp. Denna onda cirkel har visat sig leda till ökade risker för att våldssituationer ska uppstå, 
våld från patienter har en inverkan på vårdpersonal som leder till en ytterligare upptrappning 
av våld (Lim, 2014). I Lims (2014) översiktsartikel ingår studier inom rättspsykiatriska enheter, 
en studie var genomförd i Sverige. Resultatet kan därför till viss del vara överförbart till 
föreliggande studies kontext. Vad som talar emot är att majoriteten av de studier som ingår i 
översikten var genomförda i andra länder, som kan ha ett annorlunda rättssystem än det svenska 
(Lim, 2014). 
 
National Collaborating Centre for Mental Health (2015) beskriver en högre förekomst av våld 
inom rättspsykiatrisk vård jämfört med övrig psykiatrisk vård. Carlsson (2008) skriver att hot- 
och våldssituationer utgör ett betydande problem samtidigt som kunskapen inom området ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv är begränsat. Våldsamma möten tycks kunna hota den 
betydelsefulla relationen mellan vårdare och patient (Carlsson, 2003). Patienter inom 
rättspsykiatrisk vård blir begränsade av regler, rutiner och lagar. Detta kan påverka deras 
interaktion med sin omgivning och förstärka en upplevelse av att personal har en tvingande 
hållning (Carlsson, 2003). Carlsson (2008) skriver att en tvingande hållning karaktäriseras av 
att vårdaren tar över situationen och blir bestämmande, vårdaren blir envis och fordrar att 
patienten skall göra och vara på ett visst sätt. För att minska risken för att det våldsamma mötet 
skall äga rum krävs en god vårdgemenskap och vårdallians mellan vårdare och patienter 
(Carlsson, 2008). Strand, Holmberg och Söderberg (2009) menar att vårdgemenskap innebär 
att leva tillsammans med patienter på avdelningen. Fokus ligger på att skapa en så meningsfull 
tillvaro som möjligt för patienten. Hot och våld har svårare att gro i en vårdmiljö där vårdarna 
känner att deras arbete är meningsgivande. Mår vårdarna bra avspeglar det sig i deras vårdande 
och då minskar hot och våldssituationer (Carlsson, 2003).  

 



 

8 
66 

Forskning inom rättspsykiatrisk vård 
 
Dåderman och Wiklund (2004) skriver att det saknas vårdvetenskaplig forskning kring 
rättspsykiatrisk vård. Det finns få studier som beskriver rättspsykiatrisk omvårdnad eller det 
rättspsykiatriska vårdandet. De studier som finns om ämnet har andra fokus, de undersöker 
exempelvis riskbedömningar, riskfaktorer, missbruk och bakgrundsfaktorer (Dåderman & 
Wiklund, 2004). Carlsson (2003) har i sin avhandling studerat hur vårdare och patienter erfar 
det våldsamma mötet. Carlssons (2003) avhandling bygger på studier som genomförts både 
inom en akutpsykiatrisk och en rättspsykiatrisk kontext. De intervjuer som beskriver vårdares 
erfarenheter är dock genomförda på akutpsykiatriska enheter. Det går därför inte till fullo att 
överföra resultaten till den rättspsykiatriska kontexten. Hörberg (2008) har i sin avhandling 
studerat hur vårdare och patienter erfar den rättspsykiatriska vården. I en översiktsartikel (SBU, 
2017) framkom att det saknas kunskap om innehållet i den rättspsykiatriska vården.   
 
Teoretisk referensram  
 
Vårdvetenskaplig förankring 
 
Vårdvetenskapen är ett akademiskt ämne med syfte att undersöka och beskriva vårdande. 
Människan eller patienten är vårdvetenskapens fokus. Forskare inom vårdvetenskapen försöker 
utröna vilka faktorer som bidrar till ökad hälsa och minskat lidande hos människor (Dahlberg, 
2010, 2014). Den profession som främst praktiserar vårdvetenskapen är sjuksköterskor. På 
senare år har dock även andra professioner anammat denna vetenskap. Gemensamt för dessa 
yrkesgrupper är att patienten står i centrum för forskningen (Dahlberg, 2010). Trots att 
vårdvetenskapen beskrivs som patientcentrerad utesluter detta inte att vårdare undersöks. 
Vårdares upplevelser, känslor och tankar påverkar deras vårdande och således patienten 
(Dahlberg, 2010). 
 
Vårdare inom rättspsykiatrin beskrivs som väldigt utsatta och präglade av den komplexa miljö 
de arbetar i (Carlsson, 2003; Hörberg, 2008). Dahlberg (2010) beskriver att vårdare som utsätts 
för stressande eller traumatiska upplevelser undviker liknande situationer, exempelvis hot och 
våldssituationer. Vårdare som mår dåligt och undviker krävande situationer klarar inte av att 
möta patientens livsvärld och erbjuder därmed en sämre vård (Dahlberg, 2010).  Kasén (2002) 
skriver att en god vårdrelation inte går att etablera om vårdare inte möter patientens livsvärld.  
 
Livsvärldsteorin  
 
Dahlberg (2010) skriver att livsvärldsteorin är central inom vårdvetenskapen. Det är svårt att 
formulera en vårdvetenskap utan att livsvärldsteorin tas i beaktning. Alla människor har en 
existentiell värld, livsvärldsteorin är en vetenskaplig modell som försöker beskriva denna värld 
(Dahlberg, 2010,2014). Livsvärldsteorin används inom vetenskapen för att illustrera hur 
människor upplever sin existens. Detta utförs genom att beskriva världen genom människans 
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synvinkel. Målet är att öka förståelsen kring varför människor exempelvis känner, tänker, 
tycker eller agerar på ett visst sätt (Sjögren, 2004). 
 
Dahlberg (2010) beskriver livsvärlden som världen som den erfars. Det är den värld vi tar för 
given, den värld där vi lever våra liv. Genom livsvärlden förstår vi oss själva, andra människor 
och världen som vi lever i. Det är även genom livsvärlden vi interagerar med oss själva, andra 
människor och allt som finns i världen. Alltså kan verkligheten en människa lever liknas vid en 
subjektiv upplevd verklighet (Bengtsson, 2001; Dahlberg, 2010; Wiklund, 2008). Livsvärlden 
beskrivs som personlig och omöjlig att träda ur (Hörberg, 2008). En människa kan inte fullt 
leva sig in i en annan människas livsvärld. Livsvärldar kan dock överlappas och delas av 
människor och grupper. I vårdsituationer överlappas vårdarens och patientens livsvärld 
varandra (Dahlberg, 2010).  

Livsvärlden har ett dåtid-, nutid- och framtidsperspektiv. Historiska minnen eller framtida 
visioner kan färga livsvärlden, men den levs alltid i nuet (Hörberg, 2008). Livsvärlden är en 
utgångspunkt för att förstå människor och deras samspel med världen de lever i. Med hjälp av 
livsvärldsteorin kan vi ta del av och förstå andras upplevelser, tankar och erfarenheter 
(Dahlberg, 2010; Wiklund Gustin, 2014). Genom en öppenhet och följsamhet gentemot 
individens livsvärld är det möjligt att förstå individen. För att förstå någon annans livsvärld 
måste man se den som mänskligt jämställd och varken se ned på eller idealisera den andra 
individen (Sjögren, 2014). 

 
Dahlberg (2010) uppger att för att kunna vårda är det essentiellt att vårdare har förmåga att ta 
den sjukes perspektiv. Utan att ta patientens perspektiv är det svårt att stödja patienten i dennes 
hälsoprocesser och minska dennes lidande. Ett vårdande som inte klarar att möta livsvärlden är 
inte ett riktigt vårdande, det är framförallt inte ett vårdande med vårdvetenskaplig grund 
(Dahlberg, 2010). För att kunna förstå den enskilde vårdarens upplevelse, och i vilken 
utsträckning denne upplever att våld påverkar vårdrelationen är det även angeläget att vårdarens 
livsvärld synliggörs (Dahlberg, 2014).  

Vårdrelation och en vårdande relation 
 
Ett av de viktigaste verktyg vårdpersonal har till sitt förfogande är vårdrelationen (Carlsson, 
2003; Wiechula, Conroy, Kitson, Marshall, Whitaker & Rasmussen, 2016). Lassenius (2012) 
beskriver att en människa blir till genom sina relationer med andra, där hämtar hon sina intryck 
samt utvecklar förmågor och känslor. I Hörbergs (2008) avhandling framkom att vårdare inom 
rättspsykiatrisk vård tycker att relationen mellan vårdare och patient är en förutsättning för att 
kunna vårda. Vårdarna försöker finna gemensamma beröringspunkter och möta patienterna där. 
Med hjälp av en god vårdrelation upplevde vårdarna att de kunde nå patienterna (Hörberg, 
2008). Förevarande studie kommer definiera vårdare som en person som jobbar nära patienten 
i det dagliga arbetet, i denna studie en skötare eller sjuksköterska.  
 
I Wiechula med kollegor (2016) undersöktes vilka faktorer som påverkade vårdrelationen. 
Dessa kunde fokuseras kring fyra huvudområden: Vårdrelationen vilade till stor del på vilka 
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värderingar en sjuksköterska uttryckte sig ha. Detta återspeglades i dennes attityd, bemötande 
och förhållningssätt gentemot patienten. Sjuksköterskans kompetens inom för patienten viktiga 
områden ingav förtroende och stärkte vårdrelationen. Sjuksköterskans förmåga att 
kommunicera med patienten, så att denne förstod och kände att denne blev sedd och lyssnad på 
var också en faktor som stärkte vårdrelationen. Till sist påverkade miljön vårdrelationen, hur 
hierarkin eller hur kulturen på avdelningen var spelade stor roll för hur vårdrelationen skulle 
fortskrida (Wiechula et al., 2016).  De faktorer hos vårdare som Wiechula (2016) beskrev som 
viktiga för vårdrelationen kretsade kring sjuksköterskans förmåga att möta patienten och 
förmedla sin kunskap till denne. Enligt Lim (2014) och Edward med kollegor (2014) 
kommunicerar och möter sjuksköterskor patienter i mindre utsträckning efter en våldssituation. 
Våldssituationer kan därför göra att vårdrelationen mellan vårdare och patient försämras (Lim, 
2014; Edward et al., 2014).  

Sandhu, Arcidiacono, Aguglia och Priebe (2015) beskriver den vårdande relationen som 
asymmetrisk i sin natur med vårdaren i en tydlig maktposition. Jämlikheten i dessa relationer 
kommer istället ifrån det delade förtroendet och faktumet att båda parter respekterar varandra 
som människor (Sandhu et al, 2015). Carlsson (2008) skriver att vårdare ibland utövar makt 
utan att de själva är medvetna om det. Exempelvis genom att skramla med nyckelknippor. Detta 
beteende kan patienter förknippa med att de har en lägre ställning i hierarkin på en avdelning. 
Vårdarna har möjlighet att ta sig ut och öppna dörrar som patienterna inte kan. Carlsson (2008) 
beskriver att makt är något som vårdare lutar sig mot när de blir arga eller upprörda. Detta 
genom att exempelvis kraftfullt tillrättavisa patienten. 

 
Begreppen vårdrelation och en vårdande relation liknar varandra men har inte samma innebörd. 
Vårdrelation är ett neutralt begrepp. En vårdrelation är den relation som skapas när vårdare och 
patient träffas. En vårdrelation är den relation som uppstår mellan en vårdare och en patient 
exempelvis under ett snabbt besök på en akutmottagning. Vårdrelationen kan även vara aktiv i 
åratal. Exempelvis vårdrelationer mellan vårdare och patient inom hemtjänst eller inom 
psykiatrisk öppenvård. (Dahlberg, 2010). En vårdrelation kan vara både bra och dålig (Kasén, 
2002). En vårdande relation beskrivs av Kasén (2002,2012) som en relation mellan vårdare och 
patient där patientens hälsoprocesser främjas och patientens lidande minskar. I en vårdande 
relation försvarar vårdaren patientens människovärde (Kasén, 2002). Detta ger vid handen att 
alla vårdrelationer inte automatiskt blir vårdande. Vissa vårdrelationer kan öka lidandet hos 
patienten (Dahlberg, 2010). Carlsson (2003) beskriver en relation mellan vårdare och patient i 
psykiatrisk vård som präglades av distans, opersonlighet och kyla. Dessa faktorer kunde leda 
till att ett möte blev våldsamt. Även patienterna på en akutmottagning upplevde ett ”icke-
vårdande” när relationen med vårdarna på avdelningen präglades av distans och undvikande 
(Dahlberg, 2010).  

Vad som utmärker en vårdande relation mellan patient och vårdare är den asymmetri som 
Sandhu med kollegor (2015) beskriver. Rundqvist (2012) beskriver att ett maktförhållande 
finns i alla vårdrelationer och kan yttra sig som dominans, kontroll eller asymmetri gentemot 
patienten. Dahlberg, (2010) beskriver dock att vårdande relationer kan uppstå i både vårdande 
kontexter och utanför, exempelvis mellan anhöriga och vänner. Mellan vänner eller närstående 
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finns dock i regel ett jämviktsförhållande där båda parter får ut någonting av relationen 
(Dahlberg, 2010). Den vårdande relationen som kan uppstå mellan patient och vårdare är 
däremot fokuserad kring patienten och dennes vårdbehov (Dahlberg, 2010). I förevarande 
studie är fokus riktad mot vårdrelationen och huruvida den förändras mellan en patient och en 
vårdare efter en våldsam situation. 

Problemformulering  
 
Rättspsykiatrin fyller en viktig funktion i samhället. Den ansvarar för att ge vård och behandling 
till lagöverträdare med psykisk ohälsa. Rättspsykiatrin ansvarar även över att skydda samhället 
från dessa personer och förhindra att de begår nya brott. Aktuell forskning visar att våld mot 
personal inom rättspsykiatrisk vård är ett omfattande problem. Människor som arbetar inom 
psykiatrisk vård löper en hög risk för att utsättas för våldssituationer. Människor som blir utsatta 
för våld på sin arbetsplats mår sämre, har högre sjukfrånvaro och trivs mindre bra med sitt 
arbete. Vårdare som utsätts för våld av patienter undviker liknande situationer och undviker 
patienter i allmänhet. Detta leder till att vårdarna har svårare för att ta del av patienternas 
livsvärld och i sin tur skapa vårdande relationer. Våld inom rättspsykiatrisk vård skapar således 
en ond cirkel som leder till att vårdarna erbjuder en sämre vård för patienterna. För att 
åstadkomma en god vård, som leder till välbefinnande och minskat lidande för patienten, krävs 
dock att det att det finns en god vårdrelation mellan vårdare och patient. Goda vårdrelationer 
beskrivs av vårdare inom rättspsykiatrisk vård som en förutsättning för att kunna vårda 
överhuvudtaget. Det finns få svenska studier som ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskriver 
rättspsykiatrisk vård. Det finns ännu färre svenska studier om våld inom rättspsykiatrisk vård. 
Därför kan det vara viktigt att försöka belysa vårdares upplevelse av våldssituationer och hur 
dessa påverkar vårdrelationen inom rättspsykiatrin. 
 
Syfte 
 
Studiens syfte är att belysa vårdares upplevelse av våldssituationer och hur dessa påverkar 
vårdrelationen inom rättspsykiatrisk vård. 
 
Metod 
 
Design och kontext 
 
Studien har en kvalitativ design med livsvärldsteorin som grund. Studien baseras på 
semistrukturerade intervjuer. Materialet som framkom i dessa intervjuer analyserade med hjälp 
av kvalitativ innehållsanalys. Studien genomfördes på en rättspsykiatrisk klinik i södra Sverige. 
Kliniken har ett riksintag och vårdar lagöverträdare med psykisk ohälsa från hela Sverige. Även 
personer som är häktade eller dömda till fängelse kan vid försämrat psykiskt mående vårdas på 
kliniken. Totalt vårdas i slutenvård mellan 115–130 patienter på kliniken. På kliniken finns det 
nio slutenvårdsavdelningar. Dessa avdelningar har bemanning av sjuksköterskor och skötare 
dygnet runt. På kliniken jobbar ett flertal olika professioner. De kliniskt aktiva är skötare, 
sjuksköterskor, läkare, socionomer, beteendevetare, behandlingspedagoger, arbetsterapeuter, 
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sjukgymnaster, specialpedagoger och psykologer. Det finns även flertalet andra professioner 
som endast har administrativa arbetsuppgifter. Totalt arbetar över 400 personer på denna klinik. 
Denna studies författare har arbetat fyra respektive sju år inom rättspsykiatrisk vård. Båda 
arbetar på den klinik där studien genomförts. Det medför att författarna hade en förförståelse 
kring kontexten och en egen uppfattning om det område som undersöktes. Innan studien 
påbörjades försökte författarna medvetandegöra sin egen förförståelse genom att tillsammans 
reflektera över rättspsykiatrin och vad de tyckte, kände och tänkte kring hur det är att bli utsatt 
för våld och om det kunde påverka vårdrelationen. Författarna försökte även reflektera över hur 
andra vårdare upplever våld och om det påverkar vårdrelationen. Dessa reflektioner skrevs ner 
i ett dokument som sparades. Dokumentet användes sedan som ett verktyg för att hantera den 
egna förförståelsen under studiens gång.  
 
Urval  
 
I förevarande studie användes ett ändamålsenligt urval. Inklusionskriterierna för studien var att 
personen som tillfrågas skulle arbeta eller ha arbetat kliniskt inom rättspsykiatrisk vård, samt 
att denne skulle ha blivit utsatt för fysiskt våld av en patient. Personer som inte hade utsatts för 
våld exkluderades. Rekryteringen av deltagare inleddes med att kontakta verksamhetschefen på 
kliniken, för att boka in ett möte. Vid detta möte presenterades den planerade studien såväl 
muntligt som skriftligt. Verksamhetschefen fick även möjlighet att läsa igenom det 
informationsbrev som skulle presenteras för deltagarna. Verksamhetschefen godkände att 
studien genomfördes på kliniken. Därefter kontaktades avdelningschefer. Syftet var att 
informera dessa om studien och fråga om tillåtelse att intervjua deras anställda. Frågan gick 
endast till avdelningschefer på avdelningar där författarna själva inte arbetat/arbetar. Denna 
åtgärd vidtogs för att intervjuer skulle kunna hållas med vårdare som författarna inte kände 
personligen, eftersom det kan vara olämpligt att intervjua människor man haft en nära relation 
till (Dahlberg, 2014). Avdelningscheferna skrev en lista med vårdare som blivit utsatta för våld. 
Författarna kontaktade därefter vårdare från listan och presenterade studien. I samband med 
detta fick även de tillfrågade ett informationsbrev (Bilaga 1). Totalt tillfrågades tolv personer, 
samtliga tillfrågade valde att delta i studien. Det var nio skötare och tre sjuksköterskor som 
intervjuades. Skötarna hade utbildat sig genom en skötarutbildning. Två av sjuksköterskorna 
var allmänsjuksköterskor. En sjuksköterska hade en specialistutbildning inom psykiatri. 
Deltagarna var mellan 25 och 61 år gamla. Medianåldern var 35 år. Deltagarna hade arbetat 
inom rättspsykiatrisk vård mellan 3 och 42 år med en median på 8 år. Samtliga deltagare utom 
en var tillsvidareanställda, en deltagare var timanställd vikarie. Fem av deltagarna var kvinnor 
och sju var män. I studien deltog tre vårdare som varit sjukskrivna en tid på grund av en 
våldssituation. Ingen vårdare som bytt arbetsuppgifter efter en våldssituation deltog. Innan 
intervjun påbörjades fick deltagarna fylla i en samtyckesblankett (Bilaga 2). Intervjupersonerna 
fick också tillfälle att ställa frågor kring genomförandet. Frivilligheten i deltagandet betonades 
flera gånger utförligt för intervjupersonerna. 
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Datainsamling  
 
Datainsamlingen genomfördes via semistrukturerade intervjuer. Dessa baserades på en 
intervjuguide, denna redovisas i Bilaga 3. Författarna provade intervjuguiden genom att 
intervjua varandra innan den sattes i bruk. Genom att själva svara på frågorna kunde 
förförståelsen medvetandegöras. Därmed kunde den tas i beaktande under de följande 
intervjuerna. Genom att prova intervjuguiden innan den sattes i bruk kunde författarna även 
justera frågor och skapa förutsättningar för att få så utförliga svar som möjligt från 
intervjupersonerna. Intervjuguiden baserades på tre öppna frågor som var direkt relaterade till 
det syfte som studien ämnade belysa. Intervjupersonerna fick beskriva sina upplevelser och 
erfarenheter kring en våldsam situation och hur de i sin tur upplevde att detta våldsamma möte 
hade påverkat vårdrelationen. I intervjuguiden följde ett antal stödfrågor efter de första öppna 
frågorna. De användes som stöd för att få intervjupersonen att berätta mer detaljerat och 
ingående om sina upplevelser. Författarna strävade efter att tygla sin förförståelse under 
intervjuerna och var noga med att inte ställa frågor som kunde verka ledande. De försökte aktivt 
förmå informanten att berätta sin upplevelse. Totalt genomfördes tolv individuella kvalitativa 
intervjuer. Författarna genomförde vardera fem respektive sju intervjuer. Intervjupersonerna 
fick själva välja tid och datum för när intervjun skulle genomföras. Författarna fick tillgång till 
en lokal som låg i anslutning till den klinik där intervjupersonerna arbetar. Intervjupersonerna 
tillfrågades om det kändes bra för dem att genomföra intervjun i denna lokal. Åtta deltagare 
valde att genomföra intervjun i den lokalen. Fyra deltagare föreslog att intervjun skulle 
genomföras i deras eget hem. Deltagarnas önskemål avseende plats för intervjun följdes. 
Intervjuerna varade mellan 15–35 med en median på 28 minuter. Dessa spelades in med hjälp 
av en mobiltelefon. Inspelningarna fördes därefter över till dator. Författarna lyssnade var för 
sig igenom samtliga intervjuer innan transkriberingen påbörjades. Intervjuerna transkriberades 
ordagrant till sammanlagt ca 60 sidor datorskriven text. När transkriberingen var genomförd 
raderades inspelningarna.  
 
Analysmetod 
 
Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys. När en text analyseras genom kvalitativ 
innehållsanalys ligger fokus på att hitta likheter och skillnader i textmaterialet.  
Det manifesta innehållet försöker identifieras; alltså det uppenbara och tydliga samt det latenta; 
det som ligger under ytan och kan läsas mellan raderna (Graneheim & Lundman, 2004). 
Författarna började analysen genom att var för sig läsa igenom det transkriberade materialet för 
att få en uppfattning om innehållet. Texterna lästes därefter tillsammans igenom med ett fokus 
på att hitta meningsbärande enheter. Dessa meningar markerades. Därefter sammanställdes de 
meningsbärande enheterna. Nästa steg bestod av kondensering och kodning, även detta gjordes 
gemensamt. Vid kondensering ”förtätas” meningen utan att innehållet går förlorat. Vid kodning 
ges varje mening en kod som kortfattat beskriver vad meningen handlar om. Författarna 
jämförde koderna med originalmeningen och säkerställde att ingen innebörd försvunnit vid 
kodningen. Kodningen av meningsbärande enheter är första steget i abstraktionsprocessen. Att 
abstrahera innebär att en företeelse eller föremål beskrivs och tolkas på en högre logisk nivå 
(Graneheim & Lundman, 2004). Därefter identifierades likheter och skillnader mellan koderna 
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och koder som hade likheter med varandra sorterades in under samma subkategori. Författarna 
överblickade därefter subkategorierna och reflekterade över vilka som kunde anses höra 
samman på en högre abstraktionsnivå, de som ansågs höra samman samlades i kategorier. Totalt 
skapades tio kategorier. I nästa steg av abstraktionsprocessen skapades teman av kategorierna. 
Ett tema kan beskrivas som den röda tråd av underliggande mening som återkommer i flera 
kategorier. Totalt skapades fem teman. I tabell 1 visas ett exempel på hur analysprocessen gick 
till, från meningsbärande enheter till teman. Uppdelandet av originaltexterna i koder och 
därefter sammanställningen av dessa i subkategorier, kategorier och sist teman utgör olika steg 
i abstraktionsprocessen. Detta förfarande öppnar för att en ny eller annorlunda innebörd i 
texterna visar sig, än vad som tidigare manifesterat sig i de enskilda texterna. Detta bygger på 
konceptet att helheten är större än delarna (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Även i samband med analysen fick författarna aktivt tygla sig själva för att undvika att dra för 
snabba slutsatser av texten innan den var helt genomgången. Polit och Beck (2012) beskriver 
det som en utmaning att inte kasta sig in i analysen av enskilda texter innan hela materialet är 
bearbetat. Under analysarbetet återvände författarna flera gånger till det dokument som skrevs 
innan studien påbörjades, där den egna förförståelsen fanns nedskriven. Detta gjordes för att 
minska risken för att analysarbetet påverkades av förförståelsen. Författarna har dessutom under 
analysprocessen gått tillbaka till det transkriberade intervjuerna för att kontrollera om delar av 
resultatet verkligen är sprungna ur insamlad data eller om det är författarnas förförståelse som 
färgat resultatet, till exempel om det är någon som verkligen uttalat det som skrivits eller om 
författarna själva har konstruerat uttrycket.  
 
Tabell 1. Exempel från analysprocessen 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori Tema 

Men lite mentalt 
förberedd måste 
man ju va 

Man måste va 
förberedd 

Viktigt med 
beredskap 

Alltid redo  
 
 

Hur våld 
påverkar arbetet 
 
  

I en tuff miljö 
måste man 
vara beredd
  Framförallt en 

framtida rädsla 
kanske för att 
liknande ska 
hända igen 

Rädsla att 
liknande kan 
hända igen 

Rädd i 
framtiden 

Permanent 
rädsla 

Jag började ju 
jobba rätt så fort 
efter tror jag är 
det bästa alltså 

Jag började 
jobba fort, det 
är bäst 

Började jobba 
snabbt 

Återgång till 
arbete 

Att arbeta i en 
våldsam miljö 

Sen när man väl 
har jobbat där (på 
rättspsyk), nu 
bekommer det 
mig inte för fem 
öre (våldet). 

Det bekommer 
mig inte längre 

Avtrubbning Vana vid en 
våldsam 
arbetsplats 
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Forskningsetiska överväganden 
 
Våld inom vården är sedan tidigare väl studerat. Psykiatrin beskrivs som en av de arbetsplatser 
som det förekommer mest våld inom. Vårdare som utsätts för våld känner mindre arbetsglädje 
och har högre sjukfrånvaro än andra vårdare (Edward, Ousey, Warelow & Lui, 2014). Detta 
skapar problem både på samhällsnivå samt individnivå. En ökad förståelse av vårdares 
upplevelser av våldssituationer och om det påverkar vårdrelationen kan ge förutsättningar för 
en djupare insikt av fenomenet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
Dahlberg (2010) skriver även att det finns ett värde i att vårdare får berätta om sina erfarenheter 
och upplevelser. Samtalet som enskild handling beskrivs som terapeutiskt (Dahlberg, 2010). 
Det vore även rimligt att anta att samhället gynnas av forskning som har möjlighet att förbättra 
verksamheter som bedrivs i offentlig regi. Kostnaden för att vårda patienter inom 
rättspsykiatrisk vård är hög (Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, 2017). 
Varje vårddygn som förkortas minskar skattebördan i samhället avsevärt. Därför bör det vara i 
samhällets intresse att den rättspsykiatriska vården håller hög kvalitet där patienternas psykiska 
hälsa förbättras och återfall i brottslighet minskar (SBU, 2017). Emellertid skriver Munthe, 
Radovic och Anckarsäter (2010) att forskning inom rättspsykiatrisk vård riskerar att förstärka 
det stigma som redan finns av rättspsykiatrin som en våldsam verksamhet. Likväl krävs 
forskning för att motverka detta stigma (Munthe, Radovic och Anckarsäter, 2010). Det ligger 
dock både i samhällets och den enskilde individens intresse att vårdare har låg grad av 
sjukfrånvaro, trivs bra med sitt arbete och erbjuder en god vård. Dahlberg (2010) drar slutsatsen 
att vårdare som mår dåligt inte alltid klarar av att möta patientens livsvärld och erbjuda denne 
en god vård. Behovet av ökad kunskap inom den rättspsykiatriska kontexten beskrivs som stor 
(SBU, 2017). Det kan därför ses som etiskt försvarbart att genomföra forskning inom denna 
kontext, detta relaterat till den risk som deltagarna kan utsättas för genom att delta i förevarande 
studie. Nedan beskrivs de principer som har tillämpats för att minimera riskerna för den 
enskilde deltagaren i föreliggande studie. 
 
I samband med denna studie utfördes en etisk självskattning via en blankett utfärdad av 
Etikkommittén sydost (2016). Resultatet från självskattningsblanketten visade att ingen etisk 
prövning krävdes för att få genomföra studien. Resultatet från den etiska egengranskningen 
redovisas i bilaga 4. Studien genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen som reglerar 
de etiska principer som ska tillgodoses vid forskning på människor (World Medical 
Association, 2013). Deltagarna i denna studie informerades om studiens syfte och meningen 
med deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Informationsblanketten som tilldelades 
deltagarna i studien redovisas i Bilaga 1. Enligt vetenskapsrådet (2002) ska deltagarnas 
samtycke inhämtas aktivt. Om en tillfrågad deltagare önskade medverka i intervjun ombads 
denne skriva under en samtyckesblankett innan intervjun påbörjades, denna blankett redovisas 
i bilaga 2. Om deltagaren valde att avbryta sitt deltagande i denna studie skulle informationen 
plockas bort. Insamlade data från deltagare som valt att avsluta sitt deltagande skulle inte 
användas i studien. I denna studie valde inga tillfrågade deltagare att avbryta sitt deltagande. 
Inga personuppgifter eller uppgifter om deltagarna som var speciella eller säregna kom att 
användas i studien, dessa var inte intressanta för studiens syfte. Blanketten med deltagarnas 
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påskrivna samtycke förvarades inlåst. Detta gjordes i enlighet med konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med nyttjandekravet hade endast författarna som 
genomförde denna studie och deras handledare tillgång till materialet som framkom under 
studiens intervjuer (Vetenskapsrådet, 2002). Det kunde eventuellt framkomma information i 
intervjuerna som uppgiftslämnaren inte vill förknippas med. Exempelvis ville kanske inte 
intervjupersonen att en patient eller en kollega skulle få reda på om denne blev rädd i en våldsam 
situation. Eftersom intervjupersonerna delade med sig av erfarenheter och känslor som kunde 
förändra deras relation med arbetsgivare, kollegor och patienter sågs det som angeläget att inga 
obehöriga fick ta del av materialet som framkom i intervjuerna. I resultatet presenteras inte citat 
från deltagarna som var möjliga att koppla samman med en specifik person eller situation. Citat 
som hade kunnat röja deltagarens identitet togs inte med i resultatet.  
 
Resultat 
 
Resultatet bygger på de intervjuer och den analys som genomförts. Sammanlagt identifierades 
följande fem teman: Man kan inte klicka med alla, även om man vill; Jobbigt, men en del av 
jobbet; Det finns alltid tid för samtal, i alla fall en stund; Det blir bättre, men inte alltid som 
förut; I en tuff miljö måste man vara beredd. Varje tema innehåller två kategorier. Teman och 
kategorier redovisas i tabell 2, samt i den löpande texten nedan:  
 
Tabell 2: Teman och kategorier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man kan inte klicka med alla, även om man vill 
 
Detta tema belyser vårdares upplevda vilja att skapa goda relationer med patienterna. Trots en 
god vilja upplevde vårdarna ibland det som omöjligt att skapa goda relationer med vissa 
patienter. Den ena kategorin beskriver vårdares skiftande upplevelser av vårdrelationer. Den 
andra kategorin beskriver vårdares upplevelse av att vara professionell trots motgångar. 
 
 
 

Tema Kategorier 

1. Man kan inte klicka med alla, 
även om man vill 

En skiftande vårdrelation 
En vilja att vara professionell 

2. Jobbigt, men en del av jobbet Att bli utsatt för fysiskt våld 
Att försöka förstå patienten  

3. Det finns alltid tid för samtal, i 
alla fall en stund 

Hur stödet är 
Hur stödet borde vara  

4. Det blir bättre, men inte alltid 
som förut  

Vårdrelationen efter våld 
Att möta patienten igen 

5. I en tuff miljö måste man vara 
beredd 

Hur våld påverkar arbetet 
Att arbeta i en våldsam miljö  
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En skiftande vårdrelation 
Vårdarnas upplevelser av vårdrelationen till patienten som utfört våldet varierade kraftigt. 
Vårdarna beskrev sin relation till patienten som utförde våldet som bra, dålig, neutral eller 
obefintlig. I de fall där vårdare beskrev relationen som obefintlig rörde det sig om patienter som 
nyligen kommit till avdelningen, vilket innebar att de inte hade hunnit etablera någon relation. 
Då en relation beskrevs som bra innebar det att vårdaren genomförde många aktiviteter och 
samtal med patienten. En bra vårdrelation beskrevs som ett givande och ett tagande mellan 
vårdare och patient, där de gemensamt arbetade mot samma mål.  
 
Vi hade många samtal om, om egentligen allting. Eeh, han berättade själv vad han hade gjort 
för mig vilket han inte hade gjort för så många så det kändes, jaa vi hade bra kontakt. (IP:9) 
 
Att man kan ha en bra relation i alla lägen liksom, att även om patienten har en dålig dag att 
man är där och sådär och kan stötta och så. Och att även att patienten vet att om den är 
förbannad att den kanske kan va arg på en och sådär men ändå man är där. (IP:7) 
 
Vårdare upplevde att med vissa patienter hade de neutrala eller rent av dåliga relationer. De 
förklarade också att det ibland kunde vara svårt att etablera en relation med patienterna. Detta 
beskrevs som en naturlig del av jobbet. Det förekom att vårdare hade negativa föreställningar 
om patienter som de bara träffat i samband med tvångsåtgärder eller våldsincidenter. Likaså 
upplevde vårdarna att patienterna kunde ha negativa föreställningar om vårdarna om de bara 
träffats i samband med tvångsåtgärder eller vid våldsamma situationer. Det kunde vara svårt 
och ta långt tid att reparera konsekvenserna av ett dåligt första möte.  
 
Ja men det är väl när man liksom blir fullständigt dissad eller nonchalerad eller så när dom 
inte pratar med en alls, man liksom, man finns inte, hur man är helt så, man ja, man finns inte 
liksom. (IP:7) 
 
Medans andra har man inte riktigt lika lätt för, det kan finnas människor som man inte kanske 
klickar med bra med i första stund som sen är svårare att bygga upp en vårdrelation med än 
andra. (IP:4) 
 
En vilja att vara professionell 
Vårdarna betonade vikten av att vara flexibel och uppmärksam på skiftningar som kunde uppstå 
i patientens mående. Vårdarna värdesatte sin professionalitet och framhöll vikten av att kunna 
finnas där för patienten i alla lägen och stå för stabilitet och trygghet. De menade att en bra 
relation skall kunna tåla motgångar. Vårdarna upplevde att det ibland var utmanande att etablera 
relationer med patienterna. Vissa patienter upplevdes knyta an till kvinnliga vårdare i mycket 
större utsträckning än till manliga. Andra patienter upplevdes vara väldigt kontaktsökande. 
Vissa patienter beskrevs kunna begära väldigt mycket av vårdarna. Detta kunde vara i form av 
mediciner, samtal eller aktiviteter. Vårdarna förklarade att dessa egenskaper hos patienterna 
kunde medföra att det var svårare att skapa en bra relation med dem. 
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Relation… den var hyffsad. Men något ansträngd. Patienten i fråga är rättshaverist och ska ha 
rätt i allt.......... Så han är väldigt påfrestande i längden. I korta sträckor kan han vara okej, 
men i långa sträckor kan han vara fruktansvärt påfrestande för psyket, den psykiska orken 
framför allt (IP:1) 
 
Det var inte att han var irriterad på mig eller nåt, det var mer att jag var man och, vi hade 
ingen jättebra.... så annars men det var inget som har varit innan speciellt alltså, det var mer 
att han gillade kvinnor på ett annat sätt. (IP:10) 
 
Man är ju här för att man ska kunna ge nånting va och många gånger så vill ju patienterna ha 
väldigt mycket, då får man väl försöka få lite distans till det också (IP:5) 
 
Vårdarna upplevde det som viktigt att kunna ha en viss distans till patienterna. Det upplevdes 
viktigt att en vårdrelation innehöll både närhet och distans. Vårdarna upplevde att de var 
ansvariga för att försöka etablera relationer till patienterna. De försökte ge sken av att alltid 
finnas där för patienten oavsett hur denne mådde eller betedde sig. 
I flera intervjuer beskrev vårdarna en vilja att lyssna på, hjälpa och stötta patienterna. Det 
upplevdes som viktigt att finnas i deras närhet som en trygg, stabil punkt.  
 
Jobbigt, men en del av jobbet 
 
Temat syftar till att belysa vårdares komplexa upplevelse av att en våldssituation. Trots det 
trauma en våldsam situation kan innebära är det en oundviklig del av vårdarnas arbete. Den 
första kategorin belyser vårdares påfrestande upplevelser av våld. Den andra kategorin 
beskriver hur vårdarna försöker finna förklaringsmodeller för att rättfärdiga våldet de blivit 
utsatta för.  
 
Att bli utsatt för fysiskt våld  
Vårdarna beskrev det som traumatiskt och påfrestande att bli utsatt för våld av en patient. 
Känslor som uppkom i samband med våldet beskrevs vara ilska, chock, rädsla, frustration och 
maktlöshet. Tiden beskrevs ”stå still”.  
 
Så man tyckte tiden nästan stod lite stilla där….att det kändes som en evighet innan vi fick 
förstärkning, vi var ändå bra bemannat. Men det var väldigt....vi var fyra stycken som blev rätt 
så utsatta då….. mycket frustation och ja, och rädsla och man visste inte om man skulle bli mer 
skadad än vad man blev (IP:7) 
 
Jag ska väl vara ärlig och säga att jag var arg, jag blev arg, tappade förtroendet, kände 
egentligen att varför ska vi vårda när det blir såhär, asså man tappar ett hopp om det, ja men 
ska du hålla på och slåss så varför ska jag hjälpa någon som slår mig? (IP:11) 
 
Vårdarna beskrev att de kände sig väldigt utsatta fram till situationen var över. 
Adrenalinpåslaget beskrevs som högt. Vårdarna kände inte alltid att de hade kontroll över 
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situationen och hur den skulle fortlöpa. Detta skapade en känsla av vanmakt. Vårdarna upplevde 
att våldsincidenter oftast utlöstes på grund av att de tog kommandot över en situation på något 
vis. Detta kunde vara att neka patienten någonting patienten ansåg att denne hade rätt till. 
Situationerna när vårdarna hade nekat patienten kunde ha uppstått för lång tid sedan och 
beskrevs då av vårdarna som ”gammalt groll”. 
 
Förmodligen var det väl någonting som jag hade nekat patienten eller nåt (IP:6) 
 
Jaa det fick vi reda på sen. och det var att jag hade nekat han (IP:9) 
 
Flera av vårdarna beskrev även situationer där de gått emellan när en vårdare eller en patient på 
avdelningen höll på att bli skadad. I samband med detta hade även de blivit utsatta för våld. 
Vårdare kände ett ansvar gentemot sina kollegor och övriga patienter. I samband med den 
våldsamma situationen beskrivs en fokusering kring att skydda kollegor och övriga patienter 
från ytterligare skada.  
 
Jag tänkte ju bara på liksom att få han bort från kollegan då som var utsatt, eeeh….det var väl 
min tanke i det hela, vad jag kom ihåg och sen visst efteråt då skakade ju knäna. Det gjorde det 
ju, och man hörde ju pulsen i öronen, under tiden, men jag tänkte liksom inte på det utan det 
var bara o få bort han. (IP:8) 
 
För någonstans handlar det om både att skydda mig själv och skydda mina kollegor men även 
att skydda patienten också. (IP:3) 
 
Tvångsåtgärder upplevdes vara ett stort riskmoment, våldsamma situationer uppstod ofta på 
grund av eller i anslutning till en tvångsåtgärd. När vårdare skulle utföra en tvångsåtgärd på 
patienten och denne inte var medgörlig kunde en känsla av otålighet uppstå hos vårdarna.  
 
Jag tror att det var för att jag blev lite otålig efter vi hade hållit på.... och så ja, kanske att jag 
höjde rösten lite och att han tyckte att det var, att det var mig han skulle ge sig på helt enkelt. 
(IP:5) 
 
Att försöka förstå patienten 
Patienterna beskrevs av vårdarna ”vara där av en anledning” och att de fick räkna med att 
våldsamma situationer uppstod på grund av detta. På grund av patienternas allvarliga psykiska 
störningar upplevdes risken för våld som ständigt närvarande. De upplevde även att patienterna 
i vissa fall var för dåligt medicinerade. Dessa faktum gjorde att de kunde se bakom patientens 
våldsamma agerande och istället se till dennes behov av vård. Om patienten visade tydliga 
tecken på allvarlig psykisk sjukdom tog vårdarna lättare på den våldsamma situationen, även 
om situationen var väldigt allvarlig. Även om vårdarna inte kunde förstå patienten i dennes 
resonemang eller handlingar kunde de i nästan alla situationer förstå anledningen till patientens 
våldsamma beteende. Vid ett tillfälle kunde vårdaren inte förstå varför den våldsamma 
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situationen hade uppkommit. Det beskrevs som ren impuls från patienten, situationen som 
uppstod beskrevs dock inte som osannolik, eftersom patienten brukade slåss.  
 
Det är ju en risk när man jobbar med såhär sjuka människor som vi faktiskt gör (IP:8) 
 
Det var hans mående som försämrades och då visste man någonstans att det var mående, det 
var sjukdomen som tog över, han var inte sån som person. (IP:3) 
 
Jaa, han kände nog att, att det hans våld mot mig det fanns ju egentligen ingen grund till det. 
Samtidigt som jag kunde väl ändå kanske respektera att han.... Han mådde ju dåligt va. (IP:5) 
 
Det finns alltid tid för samtal, i alla fall en stund 
 
Detta tema belyser det omfattande stöd vårdare upplever i samband med en våldssituation samt 
vårdares upplevelse av en nästintill obefintlig uppföljning. Kategorierna belyser det faktiska 
stöd som vårdarna upplever att de får, respektive det stöd som de beskriver som önskvärt.   
 
Hur stödet är 
Vårdarna beskrev hur det brukade gå till vid en våldsincident. Efter en allvarlig våldsincident 
fick den drabbade ofta åka till en akutmottagning för att få sina skador översedda och 
dokumenterade. En kollega följde ofta med som stöd. Därefter brukade den drabbade vårdarens 
chef prata med personen, antingen via telefon eller personligen. Efter en allvarlig våldsincident 
brukade chef eller arbetsledare sammankalla till en spegling där de personer som deltog vid 
händelsen fick prata öppet om hur situationen fortlöpte och hur de kände inför den. Personer 
som blev allvarligt skadade blev vanligen sjukskrivna tills de kände att de kunde börja arbeta 
igen.  
 
Vårdarna beskrev skiftande upplevelser angående vilket stöd de hade fått från arbetsgivare och 
kollegor i samband med att de blivit utsatta för våldsamma situationer. Att få stöd i samband 
med att ha blivit utsatt för fysiskt våld beskrevs som vitalt och en förutsättning. Vårdarna 
beskrev att de oftast hade en formell spegling i samband med en våldsam situation. Stödet från 
kollegor i form av samtal, spegling, omtanke och uppskattning beskrev som bra. Det kollegiala 
stödet beskrevs sammantaget som väldigt bra. Vårdarna beskrev att det var väldigt viktigt att få 
prata om händelsen. Att ha någon att prata med och få utrymme att ventilera minskade känslor 
av ensamhet och utsatthet. Ingen beskrev att de var missnöjda med stödet de fick av sina 
kollegor i det akuta skedet.  
 
Det var jättebra, det var många som hörde av sig på telefon och sms och vi fick mycket när vi 
kom tillbaka, personligen så kände jag att det var en väldigt bra uppskattning och att personal 
och chef, eller arbetskamrater och chefen brydde sig om oss, det var väldigt bra feedback också, 
och bra samtal då, så det kändes gott i magen (IP:7) 
 
Dom betydde ju allt där, att man får stöttning alltså när det händer en situation, att man kan 
lita på sin, att sin personal, att dom gör det dom kan. (IP:10) 
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De flesta av vårdarna som blev utsatta för våld blev uppringda eller pratade på något sätt med 
sin chef. Ett fåtal av vårdarna var missnöjda med det stöd de fått från sin chef. Några kände sig 
svikna och upplevde att de fick otillräckligt stöd av sin chef. De vårdare som var missnöjda 
med stödet de fått av sin chef berättade att chefen inte kontaktat dem i anslutning till händelsen. 
Ibland hade det tagit flera dagar. Att chefen inte tagit kontakt tidigare kändes som ett svek. En 
vårdare berättade att han aldrig pratade med sin chef om händelsen. Vårdarna tog i regel inte 
själva kontakt med sin chef. Den utbredda uppfattning var att det var chefens ansvar att söka 
upp och kontakta en vårdare som blivit utsatt för våld. Sammanfattningsvis var det flesta 
vårdarna nöjda med det stöd som de erhöll i det akuta skedet. 
 
Det var inte någon som hörde av sig förrän på fredagen. Så där kände vi ju oss ganska så 
svikna, faktiskt (IP:8) 
 
Mest från kollegor, kan inte säga att ledningen, neej, nej eller så inte från chef eller så. Mer 
från arbetskamrater och dom man jobbar med. (IP:9) 
 
Men det själva chefkontakten hade jag aldrig (IP:9) 
 
Hur stödet borde vara 
Det beskrevs som oerhört viktigt att få stöd inte bara i det akuta skedet utan även uppföljande 
stöd. Vårdarna upplevde att det var viktigt att chefen tog sig tid och försäkrade att vårdaren som 
blivit utsatt för våld kände sig bekväm med att återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter. Vårdare 
upplevde att det saknades en långsiktig struktur för hur de bearbetade händelser av våldsam 
karaktär. Spegling på chefens eller arbetsledarens initiativ lades ofta i tät anslutning till den 
våldsamma händelsen. Vårdarna beskrev att efter en allvarlig våldsincident är de i regel väldigt 
”adrenalinstinna” och tänker inte riktigt klart. Detta medförde att vårdarna ibland hade svårt att 
tänka klart och få ut någonting av speglingen. Känslorna efter en våldsam situation beskrivs 
komma gradvis. Efter några dagar var det enklare för vårdarna att se objektivt på situationen. 
 
Adrenalinpåslaget var ganska stort och då är det ju så att det är lugnt och sen så kommer det 
när man kanske kommer hem så att säga. Så att det är ju...man får....speglingen tycker jag. Min 
erfarenhet är att man ska hellre lägga det några...jaa... en dag efter iallafall så att det har 
hunnit landa va, annars så får man inte, nej man får inte ut någonting av det. (IP:9) 
 
På grund av detta önskade vårdare att de hade haft en längre tidshorisont vid uppföljning när 
någon blivit utsatt för en våldssituation. Flera vårdare påpekade att de inte fick något 
uppföljande stöd, det fanns en önskan om att chefen skulle ”kolla läget” med dem ett tag efter 
våldsincidenten. I flera av intervjuerna uppgav vårdarna att patienten som utfört våldet flyttades 
till en annan avdelning efter händelsen. Efter ett tag flyttades patienterna tillbaka. En vårdare 
påpekade att han inte fick något stöd när han skulle träffa patienten för första gången efter den 
våldsamma händelsen hade ägt rum. 
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Tänker väl kanske när den här personen skulle, skulle flyttas till oss igen så, då fick man inget 
direkt stöd utan då kanske det mer var liksom att, andra tänkte; äh det var ju längesen, han 
bryr sig nog inte så mycket. Sen så är jag en sån person att jag kanske inte brydde mig så 
mycket men jag reflekterade ändå över detta att: tänker dom inte på mig? (IP:4) 
 
Spegling och reflektion kring händelsen utfördes till stor del på vårdarnas eget initiativ. Detta 
kunde pågå i flera dagar och veckor efter händelsen. Detta beskrevs som ett uppskattat redskap 
och någonting vitalt för att kunna gå vidare och lägga en händelse bakom sig.  Spegling och 
reflektionen på eget initiativ med kollegor är det tydligaste verktyg vårdare använde för att 
bearbeta en våldsam situation. 
 
Det blir bättre, men inte alltid som förut 
 
Detta tema belyser vårdares upplevelser av händelseutvecklingen efter en våldsam situation. 
Den första kategorin beskriver hur vårdare upplever vårdrelationen med en patient som utsatt 
dem för våld. Den andra kategorin beskriver den komplexa och ibland oundvikliga upplevelsen 
av att möta patienten igen efter en våldsam situation.  
 
Vårdrelationen efter våld   
Flera av vårdarna upplevde att vårdrelationen blev sämre efter en våldsam situation, särskilt på 
kort sikt. Vårdarna upplevde att de undvek patienten som utsatt dem för våld. Vissa vårdare 
undvek patienten helt, andra i mindre utsträckning. Detta kunde yttra sig i att vårdarna höll sig 
till lugnare patienter samt utförde färre aktiviteter och samtal med den patient som utfört våldet. 
En vårdare beskrev att han aktivt försökte undvika diskussioner och konflikter med patienten, 
han drog sig för att lära känna patienten. En vårdare talade tydligt om att hon inte ville ha med 
patienten att göra. Genomgående upplevde vårdarna att relationen sakta blev bättre med 
patienten om de hade möjlighet att vara på samma avdelning som denne eller på annat sätt träffa 
patienten. 
 
I nån mån så, så, så blir den (Relationen) väl alltid något lite det. (Försämrad) (IP:5) 
 
Det tog väl, ja tre veckor till jag tycker att vi hade samma kontakt som vi hade innan, ungefär. 
Det är som sagt, man blir lite på sin vakt i början. (IP:9) 
 
Många våldsamma situationer förde dock med sig att patienten flyttades till en annan avdelning. 
Oavsett satte situationerna tydliga spår hos många av vårdarna. Det tog olika lång tid för 
vårdarna innan de kände att relationen till patienten var som innan händelsen.  Meningar som 
”det finns i bakhuvudet” och ”det blir bättre men aldrig som innan” var vanliga i intervjuerna. 
Vissa vårdare uppgav att relationen aldrig blev densamma.  
 
Flera vårdare beskrev att situationen påverkade dem lång tid efter händelsen. De beskrev även 
att de fick en speciell relation till patienten, att patienten ”väckte” någonting inom dem. Vårdare 
beskrev att bara anblicken av patienten kunde väcka minnen av den våldsamma situationen. 
Denna känsla kunde hålla i sig under lång tid, ibland i flera år. Några vårdare beskrev att 
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relationen med patienten förbättrades efter den våldsamma situationen. Vårdarna beskrev att 
relationen kunde förbli oförändrad eller till och med förbättras om den våldsamma situationen 
hade uppstått i ett tidigt skede av patientens vårdtid, eller om patienten upplevdes väldigt sjuk 
vid tillfället. Vårdarna beskrev att om en patient var i ett psykiskt dåligt skick när 
våldssituationen ägde rum var det mycket enklare att lägga situationen bakom sig. De upplevde 
inte heller att relationen blev försämrad vid denna typ av situation. Vårdarna beskrev det som 
att sjukdomen agerade och inte personen.  
 
Han är en helt annan människa nu, han hälsar och är jättetrevlig. Så det var ju just det att han 
behövde medicin alltså, vissa patienter behöver ju medicin. Och han insåg ju inte detta själv 
ju. (IP:10) 
 
Men i denna situation var det mer hans sjukdom som uttryckte sig. (IP:3) 
 
Att möta patienten igen 
En våldssituation ledde ofta till att patienten flyttades till en annan avdelning. Vårdrelationen 
mellan vårdare och patient avbröts då på obestämd tid. Patienter som vårdas inom 
rättspsykiatrisk slutenvård har förhållandevis lång vårdtid, ofta flera år. Vårdarna träffade 
därför nästan alltid patienterna igen. Ibland flyttades patienten tillbaka till den avdelning där 
vårdaren arbetade. När vårdare träffade patienten för första gången efter en våldsam situation 
kunde de kännas väldigt jobbig.  
 
Jag drog ju mig verkligen för att....eller tänkte ju hur ska detta gå? För man hade ju ändå det 
i bakhuvudet, vad som hade hänt, föregående tillfälle, så visst, tänkte jag mycket. Jag hade inte 
en aning om det skulle gå bra eller om han kanske skulle bli aggressiv så, det var.... jag hade 
mycket funderingar när jag vet att jag skulle träffa patienten efter denna händelsen, så absolut 
det hade jag. (IP:7) 
 
Vårdarna visste inte hur relationen de en gång haft med patienten såg ut nu. De hade inte fått 
möjlighet att prata och ”reda ut” situationen tillsammans med patienten som utfört våldet. Detta 
ledde till att vårdarna kunde känna sig osäkra på vad patienten hade för upplevelse av 
situationen. Vårdarna kände sig inte beredda och fick inget stöd av chef eller kollegor vid denna 
typ av situation. Några av vårdarna beskrev att de hade spegling tillsammans med patienten 
efter den våldsamma incidenten, om patientens mående tillät detta. Spegling tillsammans med 
patienten beskrevs som ett bra verktyg för att gemensamt kunna bearbeta en våldsam situation.  
 
Den största strategin, den mest tillgängliga strategin och den mest tillgängliga resursen tror 
jag är mötet med denna personen igen. (IP:4) 
 
En vårdare beskrev att de alltid försökte ha spegling tillsammans med patienten efter en våldsam 
situation. Vid en sådan spegling försökte vårdarna utröna vad som gjort patienten våldsam och 
hur de kunde undvika liknande situationer i framtiden. Genom denna spegling försökte vårdarna 
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nå någon form av konsensus med patienten. Detta kunde ibland vara utmanande. Även om de 
inte lyckades nå konsensus upplevde vårdarna att det fanns ett stort värde i denna typ av samtal.  
 
Jag tror vi pratade nästan varje dag om vad som hade hänt och hur han hade upplevt det och 
varför det blev som det blev. Sen kan jag väl inte säga att jag köper själv anledningen, det gör 
jag inte men alltså sen måste man ju också tänka, han är ju alltså sjuk, och det är därför det 
small. (IP:9) 
 
Vårdarna upplevde att det var deras ansvar att söka upp patienten för att försöka reda ut 
händelsen. Det var viktigt att framhäva sin professionalitet vid samtal med en patient efter en 
våldsam situation. Vårdarna försökte förklara för patienten att vissa saker krävde deras jobb att 
de gjorde, detta istället för att det skulle bli en personlig angelägenhet. En vårdare beskrev det 
som kontraproduktivt att undvika en patient efter en våldsam situation. Han upplevde att det 
riskerade att förstärka den osämja som redan kan ha uppenbarat sig i samband med den 
våldsamma situationen.  
 
För det gagnar ingen av, av oss att bara låta, bara låta det ligga och gro under, under själva 
medvetandena att man går runt och tänker på det i bakgrunden hela tiden utan det blir 
egentligen jobbigare och jobbigare för båda två. (IP:4) 
 
I en tuff miljö måste man vara beredd 
 
Temat beskriver vårdares upplevelser av att arbeta i en hårdför miljö. Detta relaterat till deras 
upplevelser av en hård jargong, hög risk för våld, och en känsla av att behöva ha ständig 
beredskap för att en våldssituation ska inträffa. I den första kategorin beskrivs hur vårdare 
upplever att våld har påverkat dem personligen. Den andra kategorin beskriver vårdares 
upplevelser av vad den våldsamma miljön får för konsekvenser på arbetet och de människor 
som arbetar i den. 
 
Hur våld påverkar arbetet 
Överlag upplevde vårdarna att de blev försiktigare efter en våldsam situation. Flera vårdare 
upplevde att de blev vaksamma och lättstressade, de kunde ”hoppa till” vid höga ljud eller skrik. 
Uppstod en våldsam situation i nära anslutning till händelsen kunde det hända att de tog ett steg 
tillbaka.  
 
Man drar nog sig undan tror jag.... när det börjar bli lite heta diskussioner. När man märker 
att en patient kanske ändrar kroppsspråk eller blir lite mörkare i blicken eller kortare i tonen. 
Då tror jag liksom att....Då kanske man backar lite. (IP:8) 
 
En vårdare beskrev detta fenomen som att hon blev ”vingmärkt”. Det upplevdes viktigt att 
kunna lägga en våldsam situation bakom sig snabbt. Många av vårdarna började arbeta snabbt 
igen, flera var inte sjukskrivna alls. Det beskrevs som dåligt att älta en situation. Vårdarna 
upplevde att ältande av en situation kunde göra det svårare att gå vidare. Att kunna lägga 
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våldsamma situationer bakom sig snabbt beskrevs som en förutsättning för att kunna klara 
arbetet under längre tidsperioder.  
 
Jag menar vi kanske inte alla vet vad dom ger sig in på när dom kommer och jobbar här. Men 
i min värld så borde dom veta det. (IP:8) 
 
Några vårdare hade arbetat länge inom rättspsykiatrisk vård, en hade arbetat i flera decennier. 
De flesta hade både upplevt och blivit utsatta för flera allvarliga våldssituationer. De vårdarna 
med lång erfarenhet upplevde att de var ”vana”. Deras erfarenhet från våld hade givit dem en 
permanent ”beredskap”. Ordet beredskap uppkom på ett eller annat sätt i alla intervjuer. 
Vårdarna beskrev att de var mentalt förberedda på att våld kunde uppkomma utan förvarning. 
Faktumet att patienterna upplevdes som väldigt sjuka var också ett av skälen till att vårdarna 
ständigt hade en förhöjd beredskap. Flera vårdare upplevde att tidigare våldsamma händelser 
hade färgat dem i deras arbete. De beskrev att de ofta tänkte på säkerheten på avdelningen, även 
under perioder som beskrevs som lugna.  
 
Att arbeta i en våldsam miljö 
Att bli utsatt för en våldsam situation kunde enligt vårdarna leda till rädsla, både för patienten 
och våldsamma situationer överlag. Denna rädsla kunde vara mer eller mindre permanent. Flera 
vårdare framhöll dock att de upplevde att människor reagerar väldigt olika på att bli utsatta för 
en våldsam situation. Vissa upplevdes helt oberörda och tog det hela med ”en klackspark” 
Andra blev påverkade till den grad att de slutade jobba. Vårdarna beskrev att det fanns en viss 
jargong på arbetsplatsen, den kunde ibland vara råbarkad. De talade ibland om både patienter 
och personal i ganska hårda ordalag, våldsamma situationer kunde ibland bagatelliseras. Flera 
vårdare upplevde att den situation de blivit utsatt för ”inte var så allvarlig” eller att ”detta var 
ett milt exempel”.  
 
Men det blir ju som en viss jargong för att stå emot det här tuffa då ibland så har man ju kanske 
en viss jargong som gör att, att för att man mentalt ska överleva men det är ju inte säkert att 
det är till en fördel kanske i det mjuka bitarna. (IP:5) 
 
Denna ibland hårda jargong upplevdes dock inte som något enkom negativt. Den beskrevs som 
ett verktyg och ett skydd mot den ibland krävande arbetsmiljön, ett verktyg för att orka arbeta. 
En vårdare beskrev dock att det kunde bli problematiskt om den hårda jargongen blev allt för 
utbredd. Det upplevdes vara chefens ansvar att markera om det blev för mycket. Våld sågs som 
något tråkigt men samtidigt en naturlig del av jobbet. Vårdarna beskrev sin arbetsplats som 
riskfylld. Våld sågs som ett naturligt inslag i arbetet och normaliserades av personalen då det 
var så frekvent förekommande. Vårdarna beskrev aldrig våld i ordalagen om det skulle inträffa, 
istället var det en fråga om när det skulle inträffa nästa gång.  
 
Men här är risken hög. Och det borde man ha med sig. Det är inte acceptabelt men på något 
sätt så är det ändå.....inte acceptabelt, men på något sätt så är det ändå det. (IP:8) 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Studien genomfördes på en rättspsykiatrisk klinik och ett ändamålsenligt urval användes. 
Då en studie ämnar belysa en specifik grupp människors upplevelser är det fördelaktigt att 
använda sig av ett ändamålsenligt urval (Henricson & Billhult, 2012). Inklusionskriterierna var 
att intervjupersonerna skulle ha arbetat eller arbetade kliniskt inom rättspsykiatrisk vård, samt 
blivit utsatta för fysiskt våld av en patient. Då intervjupersonerna kom från samma organisation 
spelade cheferna en central roll i urvalsprocessen, eftersom de har vetskapen om vilka i 
personalgruppen som blivit utsatta för fysiskt våld. De tillfrågades eftersom författarna inte 
hade information om vilka vårdare som blivit utsatta för våld. Författarna hade alternativt 
kunnat skicka ett mail till respektive avdelnings personal med bifogat informationsbrev och 
efterfrågat vårdare med de upplevelser som eftersöktes. Därefter hade de vårdare som varit 
intresserade av att delta i studien kunnat tillkännage sig. Det kan även ha funnits en risk att 
cheferna valde att inte låta medarbetare med väldigt starka upplevelser från våldsamma 
situationer delta, på grund av risken att de skulle må sämre av intervjun. Exempelvis vårdare 
som varit eller är sjukskrivna eller vårdare som bytt arbetsuppgifter på grund av våld de utstått. 
Denna grupp vårdares upplevelser kanske inte fångades upp i denna studie. I studien deltog 
dock tre vårdare som varit sjukskrivna en kortare tid på grund av en våldssituation. Däremot 
deltog ingen vårdare som bytt arbetsuppgifter efter en våldssituation.  
 
I urvalet fanns skillnader avseende ålder, kön och arbetslivserfarenhet. Dessa egenskaper kan 
ha betydelse för hur olika individer upplever situationer som uppstår inom den rättspsykiatriska 
kontexten. En stor variation i deltagares kön, ålder och arbetslivserfarenhet anses enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ge förutsättningar för breda beskrivningar av 
deltagares upplevelser. Detta anses stärka studiens trovärdighet. Författarna till denna studie 
har beskrivit hur de genomfört urvalsprocessen och datainsamlingen. Detta anses stärka 
studiens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012). Totalt genomfördes tolv 
intervjuer. Samtliga tillfrågade vårdare valde att delta i studien. Därmed förekom inget bortfall, 
detta får ses som en styrka i studien. På grund av den begränsade tid som författarna haft på sig 
att färdigställa studien gjordes inte fler intervjuer. Resultatet hade eventuellt kunnat se 
annorlunda ut om fler intervjuer genomförts. Fler intervjuer hade eventuellt givit en större 
variation av upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 
När en forskare vill ta del av en annan människas livsvärld i form av upplevelser är det lämpligt 
att använda kvalitativa intervjuer (Dahlberg, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). Att forskarna 
har använt sig av en datainsamlingsmetod som gör det möjligt att besvara syftet ökar studiens 
trovärdighet (Olsson & Sörensen, 2007). Genom att istället använda enkäter som 
datainsamlingsmetod hade studien kunnat inkludera en mycket större grupp människor. Det 
hade dock varit utmanande att utforma enkäter som på samma sätt som en intervju kunde fånga 
upp en människas upplevelser. Det är svårt att utforma enkäter efter livsvärldsteroetiska 
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kriterier. Detta på grund av att de har fasta frågor och inte ger möjlighet för forskarna att vara 
öppna och följsamma gentemot livsvärldens nyanser (Dahlberg, 2014). 
 
Frågorna som ställdes till intervjupersonerna grundade sig i en intervjuguide som redovisas i 
bilaga 3. Författarna skapade själva intervjuguiden. Öppna frågor användes för att deltagarna 
skulle uppmuntras att berätta fritt och med egna ord om sina upplevelser. En intervju med öppna 
frågor har möjlighet att få med väldigt detaljerade beskrivningar av fenomen (Danielson, 2012). 
Eftersom intervjuguiden inte använts tidigare går det inte att utröna dess lämplighet för 
ämnesområdet. Författarna testade intervjuguiden genom att intervjua varandra flertalet gånger 
och guiden reviderades flera gånger innan den sattes i bruk. Målet var att skapa frågor som 
uppmuntrade till utförliga berättelser. Genom detta förfarande kunde till viss del 
intervjuguidens lämplighet utrönas. Dessutom synliggjordes författarnas förförståelse.  
Författarna utförde dock inga provintervjuer. Om författarna hade utfört provintervjuer hade 
eventuellt intervjuguiden kunnat utformats ännu bättre.  
 
Intervjuerna hade en mediantid på 28 minuter. En av intervjuerna blev dock endast 15 minuter 
lång. Detta kan eventuellt berott på att studiens författare har begränsad erfarenhet av att 
intervjua människor. Författarnas bristande erfarenhet kan ses som en svaghet i studien. 
Författarna upplevde dock att de blev bättre på att vänta in deltagarnas svar och fick en bättre 
känsla för när det var ”dags” att ställa en följdfråga ju fler intervjuer de genomförde. Samtliga 
intervjuer genomfördes under tre veckor. Detta kan anses stärka studiens bekräftelsebarhet 
(Wallengren & Henricson, 2012). Intervjuerna har spelats in med hjälp av en mobiltelefon med 
inspelningsfunktion. Detta inspelningsinstrument upplevde författarna fungerade väl. Det var 
enkelt att höra vad som sades under intervjuerna. 
 
Elo och Kyngäs (2008) skriver att den metodologiska ansatsen kan vara både deduktiv och 
induktiv. I förevarande studie intogs en induktiv ansats med målsättningen att analysera texten 
så förutsättningslöst som möjligt. I studier med kvalitativ ansats skiftar forskaren mellan närhet 
och distans och blir i hög grad medskapare till texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
Innan och under studiens gång har författarna arbetat med sin förförståelse. De har återvänt till 
de transkriberade intervjuerna flertalet gånger under studiens gång för att kontrollera att deras 
förförståelse inte påverkat resultatet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver att det 
kan finnas ett värde i att sätta sin förförståelse inom parentes. Författarna skrev ner tankar och 
funderingar innan studien påbörjades. Detta för att medvetandegöra sin förförståelse. Dessa 
tankar och funderingar användes under analysprocessen som ett hjälpmedel, för att vägleda 
författarna om det som framkommit i resultatet verkligen var vad intervjupersonerna berättat 
om, eller om det var färgat av författarnas förförståelse. Lindseth och Norberg (2004) 
argumenterar för att det finns risk att innebörder som grundar sig på igenkännande missas om 
förförståelsen helt sätts inom parentes. Enligt Wallengren och Henricson (2012) stärks studiens 
pålitlighet av att författarna har beskrivit hur de hanterat sin förförståelse under studiens gång.  
 
Den ontologiska grund som den kvalitativa innehållsanalysen vilar på är att världen omkring 
oss är komplex, kontextberoende, konstruerad och subjektiv: Sanningen tycks finnas i 
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betraktarens ögon (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Krippendorf (2004) skriver att en 
text erhåller sin mening genom läsaren. Flera tolkningar av texten är möjlig och det finns inte 
en tolkning som är rätt. Varje text bör ses i sitt sammanhang. Detta skiljer sig från kvantitativa 
studier där forskaren i regel eftersträvar distans till det som studeras: en objektiv sanning 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 
Studiens författare har ingen tidigare erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys. Detta kan ses som 
en svaghet i studien. En text innehåller alltid flera meningar. Det kan därför vara utmanande för 
en nybörjare att tolka komplexa utskrivna intervjuer och sortera uttalanden i kategorier och 
teman. Det finns risk för att information går förlorad, alternativt att data tvingas in i någon 
kategori eller tema (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har metodiskt beskrivit sitt 
tillvägagångssätt genom analysprocessen. Detta anses stärka studiens bekräftelsebarhet 
(Wallengren & Henricson, 2012). Tabeller har även utformats för att ytterligare förtydliga hur 
analysprocessen genomförts. I resultatavsnittet har författarna använt citat från deltagarnas 
berättelser för att stärka tolkningarnas trovärdighet. Författarna har under studiens gång 
diskuterat preliminära tolkningar av data med kritiska vänner och kollegor, så kallad ”peer 
debriefing” (Wallengren & Henricson, 2012). Under hela studiens gång har författarna 
dessutom haft god hjälp av vana forskare och studenter. Detta stöd har varit i form av seminarier 
och handledning. Detta kan enligt Wallengren och Henricson (2012) anses stärka studiens 
pålitlighet. Faktumet att författarna har begränsad erfarenhet av intervjustudier kan dock anses 
minska studiens pålitlighet (Dahlberg, 2014). Patienter inom rättspsykiatrisk vård har ofta långa 
vårdtider och våld är vanligt förekommande (Carlsson, 2003). Dessa faktorer är således inget 
som är specifikt för den klinik där studien genomfördes. Studiens resultat skulle därmed kunna 
vara överförbara till andra rättspsykiatriska kliniker. Rättspsykiatrisk vård är en gren inom den 
psykiatriska vården och våld förekommer ofta bland annat på vuxen- och barnpsykiatriska 
avdelningar (Lundström & Isaksson, 2015). Studiens resultat skulle därmed, åtminstone till viss 
del, kunna vara överförbara till dessa närliggande kontexter. Resultatet skulle även kunna vara 
överförbart till kontexter där våldsamma situationer förkommer och som kännetecknas av långa 
vårdtider. Exempelvis inom demensvård, LSS-boenden eller HVB-hem. 
 
Resultatdiskussion 
 
Vårdarna i denna studie beskrev att en god vårdrelation innebar att de kunde samtala och utföra 
aktiviteter tillsammans med patienterna. Detta överensstämmer med patienters upplevelser av 
aktiviteter som ett bra redskap för att få till stånd ett mellanmänskligt möte, vilket synliggjorts 
i en avhandling av Hörberg (2008) 
 
I resultatet framkom att de allra flesta våldssituationer uppstod då vårdare nekade patienten 
något. När vårdare nekar en patient kan detta tolkas som att vårdare intar en tvingande hållning 
(Carlsson, 2003). Vårdare sätter sina egna önskningar över patientens då vårdaren vill att 
patienten ska göra eller uppföra sig på ett visst sätt. Patientens önskemål tas inte i beaktande 
(Carlsson, 2003). Denna tvingande hållning kan dock tolkas vara inbyggd i rättspsykiatrisk vård 
då vårdare alltid tvingas hantera två vitt skilda mål (Hörberg, 2008). Å ena sidan har vårdarna 
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kravet på sig att enligt (HSL) SFS 2017:30 erbjuda patienterna en god vård och behandling som 
bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Å andra sidan finns en 
säkerhetsaspekt, vårdarna ska skydda samhället från patienterna. Detta är ett problematiskt 
faktum då det ingår i vårdarens arbetsuppgifter att utföra dessa tvingande handlingar som kan 
stå i direkt motsats till patientens vilja. Vårdarna har stöd i lagen, exempelvis enligt 20 § (LPT) 
SFS 1991:1128, att låsa in en patient om denne stör vården för övriga patienter. Vårdare i denna 
studie upplevde att tvångsåtgärder var ett stort riskmoment. Det var stor sannolikhet för att våld 
skulle uppstå i dessa situationer. Tvångsåtgärder som avskiljande eller bältesläggning kan ses 
som en form av nekande då patienten fråntas möjligheten att vistas var den vill eller friheten att 
röra sig. På grund av att den tvingande hållningen till viss del är inbyggd i rättspsykiatrin kräver 
detta en hög etisk medvetenhet från vårdarnas sida. Detta på grund av att den makt som vårdarna 
har möjlighet att utöva gentemot patienterna kan missbrukas (Hörberg, 2008). 
 
De känslor vårdare i denna studie beskrev i samband med en våldssituation var ilska, chock, 
rädsla, frustration och maktlöshet. Detta resultat stämmer väl överens med resultatet i en 
systematisk översikt av Edward med kollegor (2014) som visade att vårdare i samband med en 
våldssituation upplevde känslor som ledsamhet, chock, förvirring, ilska och skam. 
Litteraturöversikten inkluderade även studier från somatiska avdelningar. Dessa vårdare hade 
liknande upplevelser av att bli utsatt för våld. Vårdare inom skilda kontexter som blivit utsatta 
för våld tycks, enligt Edward med kollegor (2014), reagera med liknande känslor. 
 
Föreliggande studies resultat visar att vårdare upplevde ett gott stöd från kollegor i samband 
med en våldssituation. Flera vårdare beskrev att de efter händelsen pratade om situationen och 
speglade själva tillsammans med kollegor. I en systematisk översiktsartikel av Lim (2014) 
benämns denna bearbetningsstrategi som informal peer support. Vissa av vårdarna i 
föreliggande studie var missnöjda med det stöd de erhållit från sin chef. De upplevde att stödet 
ibland var otillräckligt och i vissa fall obefintligt. Mycket ansvar låg på vårdaren själv att 
bearbeta händelsen. Lim (2014) beskriver att informellt stöd från kollegor är den strategi som 
används av vårdare då det saknas ett formellt strukturerat stöd från chef eller ledning. 
 
Enligt vårdarna i föreliggande studie sammankallar i regel arbetsledaren till en spegling efter 
en våldssituation. Under denna spegling får de iblandande vårdarna ventilera sina känslor. 
Spegling beskrevs som ett uppskattat och vitalt inslag i bearbetningsprocessen.  
En systematisk översikt av Lim (2014) bekräftar att formellt stöd i form av spegling uppskattas 
av vårdare. Vårdarna upplevde dock att speglingen ofta kom allt för nära inpå en våldsincident, 
de upplevde då inte att de fick ut så mycket av speglingen. Även detta bekräftas av Lim (2014) 
som beskriver att den valda tiden för speglingen är helt avgörande för om den ska ha någon 
positiv effekt för vårdarnas bearbetningsprocess. Enligt Lim (2014) finns det dock begränsad 
evidens för om spegling överhuvudtaget hjälper vårdare att bearbeta våldssituationer. 
Anledningen till att spegling används grundar sig i att vårdare själva upplever att det har god 
effekt (Lim, 2014).  
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Vårdarna önskade i vissa fall att chefen erbjudit uppföljande stöd. Överhuvudtaget upplevde 
vårdarna att det saknades strukturerat långsiktigt stöd från arbetsgivares sida. Carlsson (2003) 
anser att sjukvårdsorganisationen har ett ansvar att erbjuda vårdare strukturerad fortbildning 
och handledning relaterat till våldsamma möten. De utbildningsinsatser som ges är ofta i form 
av självförsvarskurser (Carlsson, 2003) och således inte i form av det strukturerade och 
långsiktiga stöd som vårdarna i föreliggande studie efterlyser. 
 
I samband med att en patient slagit en vårdare hände det ofta att patienten blev flyttad till en 
annan avdelning. Hörberg (2008) skriver i sin avhandling att det är vanligt att patienter dömda 
till rättspsykiatrisk vård flyttas mellan avdelningar med olika säkerhetsklasser. Hörberg (2008) 
beskriver även att vårdare ibland kunde använda förflyttning som ett hot eller som en 
konsekvens av icke-önskvärt beteende. Våldsamt beteende kan tolkas som icke önskvärt. 
Resultatet i föreliggande studie visar dock att det kan göra mer skada än nytta att flytta en 
patient som varit våldsam. Efter en förflyttning träffas inte vårdaren och patienten. Därmed 
försvinner möjligheten för vårdaren och patienten att samtala med varandra och utföra 
aktiviteter tillsammans. Även möjligheten att, tillsammans med patienten, reflektera över det 
som hänt försvinner om patienten flyttar. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan det därför 
upplevas kontraproduktivt att flytta en patient. Detta eftersom vårdare i denna studie även 
beskrev att det bästa verktyg de hade för att bearbeta en våldsam situation var mötet med 
patienten igen. Detta bekräftas av Carlsson (2003) som beskriver den vårdande relationen som 
fundamental för allt vårdande. En verklig relation innebär ett sant möte, en inbjudan och ett 
mottagande (Carlsson, 2003). Ett äkta vårdande bör därför vara att möta patienten igen efter en 
våldsam situation. Enligt Kasén (2002) uppstår vårdrelationen i mötet mellan vårdare och 
patient. Om mötet omöjliggörs eller undviks kan det antas att detta får negativa konsekvenser 
för vården. Sedan den första juni 2017 enligt 18 a § (LPT) (1991:1128) måste en patient som 
blivit föremål för en tvångsåtgärd erbjudas ett uppföljningssamtal. Ett liknande 
uppföljningssamtal hade kunnat appliceras vid våldsamma situationer. Vårdaren tar då ansvar 
för mötet och visar att denne finns där för patienten oavsett vad som händer. 
 
Även om patienten inte flyttades från avdelningen kunde en våldsam situation leda till en 
distans mellan vårdare och patient, genom att vårdare tog avstånd från patienten. Några vårdare 
beskrev att en våldsam situation ledde till att de pratade mindre med patienten och utförde färre 
eller inga aktiviteter med denne, det vill säga motsatsen till vad vårdare upplevde var viktigt för 
en god vårdrelation. Ett sådant distanserat förhållningssätt leder enligt Kasén (2002) till att 
vårdare går i motsatt riktning mot vad som kännetecknar en vårdande relation, nämligen: 
förbindelse - kravet på vårdaren att värna om patientens värdighet och löftet om en relation; 
samt beröring - där vårdaren visar en genuin välvilja gentemot patienten. Vidare skriver Kasén 
(2002) att en vårdande relation innehåller patientens berättelse. Denna ger vårdaren kunskap 
om patientens lidande och därigenom möjliggörs mötet med dennes livsvärld. Vårdare i 
föreliggande studie beskriver att de i mindre utsträckning pratade med patienten efter en 
våldsam situation. Med hänsyn till detta får det antas att det då även blir svårare att ta del av 
patientens berättelse. 
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Oavsett om en patient flyttar eller ej kan en våldsam situation leda till att det skapas en distans 
mellan vårdare och patient. Antingen en fysisk som vid en flytt, eller genom att vårdare 
medvetet tar avstånd. Denna distans gör enligt Carlsson (2003) det svårare för vårdare att 
reflektera över patientens livsvärld. Ett vårdande där vårdare inte klarar att möta patientens 
livsvärld är enligt Dahlberg (2010) inte ett äkta vårdande. Genom att skapa distans mellan sig 
själva och patienten riskerar vårdare därmed att försämra eller rentav tillintetgöra den relation 
som en gång kan ha funnits (Kasén, 2002). Patienten lämnas då ensam med sitt lidande, 
vårdaren tar inte ansvar för patientens rädsla, smärta och oro. Detta är en direkt icke vårdande 
relation där patienten reduceras till ett objekt, patienten blir inte sedd eller hörd (Kasén, 2002). 
 
Vårdarna i denna studie upplevde att ett samtal med patienten efter en våldssituation kändes 
professionellt och som ett kvitto på att vårdaren fanns där för patienten, även vid jobbiga 
situationer. Detta inbjudande eller på vårdarens initiativ föreslagna samtal kan ha effekter som 
har potential att stärka vårdrelationen. Patienten har på grund av sin sjukdom och lidande inte 
alltid förmåga att ta ansvar för mötet. Därför krävs det, enligt Kasén (2002) att vårdaren kan 
vara den part som initierar mötet.  
Vårdare i föreliggande studie beskrev att de blev försiktigare och mer uppmärksamma efter en 
våldsam situation. Denna upplevelse synliggörs även i Stevensons (2015) studie där 
sjuksköterskor efter en våldsam situation beskrev en ökad sensitivitet både på och utanför 
arbetet. Flera vårdare beskrev dock en vana för våldsamma situationer. Denna vana yttrade sig 
i en råbarkad, bagatelliserande jargong och ett normaliserande förhållningssätt till våld. Detta 
förhållningssätt beskrivs även av Stevenson (2015). Sjuksköterskor beskrevs använda ett 
cyniskt nedsättande språk med ett inslag av mörk humor (Stevenson, 2015). Detta kan tolkas 
som att vårdarna använder sig av ett normaliserande förhållningssätt som ett verktyg för att 
kunna hantera den påfrestande miljön. Å andra sidan kan en hård jargong innebära att vårdare 
avhumaniserar och objektifierar patienterna, vilken riskerar att öka deras lidande (Kasén, 2002). 
Även om en hård jargong kan fungera som ett verktyg för att personalen skall orka arbeta inom 
rättspsykiatrisk vård finns det således en risk för att den, om den tar för stora proportioner, kan 
få en negativ inverkan på vårdrelationen. Vårdare beskrev att de alltid var mentalt beredda på 
att våld skulle inträffa, de tänkte ofta på säkerheten på avdelningen. Tidigare erfarenheter av 
våld sades ha skapat denna hållning. Vårdarna i Stevensons studie (2015) beskrev denna 
beredskap som oreflekterad, beredskapen var så självklar för vårdarna att den beskrevs som en 
andra natur. 
 
Edward med kollegor (2014) skriver att våld kan leda till minskat självförtroende och 
arbetsglädje. Våldsamma situationer kan även, enligt Edward (2014), leda till att vårdaren 
lämnar arbetet eller yrket, vilket bekräftas av vårdarna i föreliggande studie. De beskrev att 
våldsamma situationer kan leda till att vårdare avslutar sin tjänst inom rättspsykiatrin. Vårdare 
som klarar att hantera och acceptera våldet fortsätter, enligt studiens resultat, att arbeta inom 
rättspsykiatrisk vård, medan de vårdare som inte klarar den påfrestning det innebär, slutar 
arbeta. Samtidigt förklarade vårdarna att varken det faktum att de blivit utsatta för våld, eller 
risken för att det skulle kunna hända igen, var faktorer som gjorde dem missnöjda med sitt 
arbete. Våldet beskrevs istället som accepterat och väntat. Dock bör tilläggas att samtliga 
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deltagare i studien var vårdare som fortfarande arbetar inom rättspsykiatrisk vård. Ingen av 
deltagarna hade slutat arbeta inom rättspsykiatrin. Att vårdare som ofta utsätts för våld till slut 
accepterar detta bekräftas av Stevenson (2015) som menar att vårdare kan bli vana vid våld till 
den grad att de inte längre anmäler eller rapporterar våldsamma incidenter (Stevenson, 2015).  
 
Slutsatser och kliniska implikationer 
 
Studiens resultat visar att våldsamma händelser mellan patienter och vårdare inom 
rättspsykiatrisk vård kan leda till att en patient flyttas eller att det uppstår en distans mellan 
vårdare och patient. Det kan därför ur ett vårdvetenskapligt perspektiv upplevas 
kontraproduktivt att flytta en patient och därmed ta bort möjligheten för ett möte. Istället kunde 
patienten bjudas in till ett samtal tillsammans med vårdaren som blivit utsatt för våld. Detta bör 
ske först när både patienten och vårdaren känner sig bekväma med att prata med varandra. Detta 
samtal bör hållas under kravlösa förhållanden. Det är fördelaktigt om någon neutral person som 
inte arbetar patientnära är med på mötet. Förslagsvis en avdelningschef. Syftet med samtalet 
bör vara att respektive part ska kunna förstå hur den andre upplevde situationen. Samt hur man 
i framtiden ska kunna undvika en liknande situation. En sådan intervention skulle kunna testas 
i ett pilotprojekt på exempelvis en avdelning. Efter en våldssituation erbjuds patienten ett samtal 
med syfte att bearbeta situationen. Därefter skulle man genom enkäter eller intervjuer kunna ta 
del av både vårdares och patienternas upplevelser av interventionen. 
 
Våld kan leda till att vårdare blir sjukskrivna under en period, eller till och med slutar sitt arbete. 
För att skapa förutsättningar för ett stöd på mellanmänsklig nivå efter en våldsam situation 
behövs ett långsiktigt och strukturerat stöd. Vårdare upplever att spegling och samtal är viktiga 
för att bearbeta en våldsam situation. Vissa vårdare har dock ett större behov av stöd än andra. 
Enligt vårdarna har chefer, genom att tillämpa kontinuerliga samtal tillsammans med sina 
anställda i grupp eller enskilt, kunnat fånga upp de anställda som önskade mer stöd. Samtalen 
skulle med fördel kunna användas som en proaktiv åtgärd, detta istället för att samtalen enbart 
hålls i samband eller i nära anslutning till en våldssituation. Samtalen bör ses som en levande 
diskussion som ständigt är aktuell i verksamheten. Det behövs dock utökad forskning för att 
tydligare förstå vad vårdare önskar och behöver för stöd efter en våldsam situation. Exempelvis 
genom en interventionsstudie där vårdare får fortbildning om bemötande vid hot och våld, 
alternativt att vårdare får träffa en terapeut som har kompetens inom området våld och trauma. 
Därefter skulle vårdares upplevelser av interventionerna kunna utforskas med hjälp av enkäter 
eller intervjuer. 
 
Erfarna vårdare beskriver att de ständigt har en mental beredskap för att våld ska uppstå. De 
använder även en hård jargong som ett verktyg för att kunna hantera den påfrestande miljön. 
Denna jargong riskerar dock att försämra vårdrelationen. Chefen på respektive avdelning bör 
med jämna mellanrum etablera forum där medarbetarna får diskutera denna jargong. Vårdare 
som utsätts för jargongen dagligen kan tänkas använda den oreflekterat. Genom att 
medarbetarna aktivt får diskutera kan de tillsammans nå en ökad förståelse för vad denna 
jargong innebär för arbetet. För att bättre förstå denna beredskap och jargong och vad de innebär 
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behövs fördjupad forskning. Forskningen skulle kunna genomföras i form av en 
fenomenologisk intervjustudie med vårdare som har mycket erfarenhet, exempelvis som har 
arbetat minst tio år inom rättspsykiatrisk vård. Intervjuer skulle även kunna genomföras med 
nyanställda vårdare med lite eller ingen tidigare erfarenhet från rättspsykiatrisk vård, med syftet 
att undersöka deras upplevelse av jargongen inom rättspsykiatrisk vård och hur de upplever att 
den kan påverka vårdrelationen. Dessutom skulle vårdare som avslutat sin tjänst inom 
rättspsykiatrisk vård kunna intervjuas, för att öka förståelsen för vilka faktorer som kan bidra 
till att en vårdare väljer att avsluta sin tjänstgöring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 
66 

Referenser 
 
Bengtsson, J. (2001). Sammanflätning. Fenomenologi från Husserl till Merleau-Ponty. 
Göteborg: Daidalos 

Carlsson, G., Dahlberg, K. & Drew, N. (2000). Encountering violence and aggression in 
mental health nursing: a phenomenological study of tacit caring knowledge. Issues In 
Mental Health Nursing, 21(5), 533-545. 
 
Carlsson, G. (2003). Det våldsamma mötets fenomenologi– om hot och våld i psykiatrisk vård 
(Doktorsavhandling). Växjö: Växjö universitet. 

Carlsson, G. (2008) Våldsamma möten. I R. Sjögren (Red.), Rättspsykiatriskt vårdande - 
vårdande av lagöverträdare med psykisk ohälsa (s. 129–154). Lund: Studentlitteratur. 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 
vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. Stockholm: 
Natur & kultur. 
 
Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Stockholm: Natur & kultur. 

Danielson, E. (2012) Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson, Vetenskaplig teori och 
metod – från idé till examination inom omvårdnad. (s.163–174). Lund: Studentlitteratur. 
 
Dåderman, A.  M.  & Wiklund, N.  (2004).  Nyare svensk rättspsykiatrisk forskning. I: L. 
Lidberg & N. Wiklund (Red.), Svensk rättspsykiatri: psykisk störning, brott och påföljd. (s. 
397–422). Lund: Studentlitteratur 
 
Edward, K., Ousey, K., Warelow, P. & Lui, S. (2014). Nursing and aggression in the 
workplace: a systematic review. British Journal of Nursing, 23(12), 653-659. 
 
Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal Of Advanced 
Nursing, 62(1), 107–115. 
 
Etikkommittén sydost. (2016) Etikkommittén sydosts egengranskningsblankett. Hämtad 29 
december 2016, från 
https://lnu.se/contentassets/3afd654e034248e5afae79a274a7d587/ansokningsblankett_etikko
mmitten_sydost.docx  
 
Graneheim, U. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 
105–112. 
 



 

35 
66 

Henricson, M. & Billhult, A. (2012) Kvalitativ design. I M. Henricson, Vetenskaplig teori och 
metod – från idé till examination inom omvårdnad. (s.128–137). Lund: Studentlitteratur. 
 
Hörberg, U. (2008). Att vårdas eller fostras: det rättspsykiatriska vårdandet och traditionens 
grepp (Doktorsavhandling). Växjö: Växjö universitet. 
 
Inspektionen för vård och omsorg. (2016). Tillsyn av hälso-och sjukvårdspersonal.  
Hämtad 28 oktober 2016, från http://www.ivo.se/tillsyn/planerad-tillsyn2/tillsyn-av-halso-
och-sjukvardspersonal/ 

Kasén, A. (2002). Den vårdande relationen (Doktorsavhandling). Åbo: Åbo universitet. 

Kasén, A. (2012). ”Patient” och ”sjuksköterska” i en vårdande relation. I L. Wiklund Gustin 
& I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s.99–114). Lund: 
Studentlitteratur. 

Kelly, E. L., Subica, A. M., Fulginiti, A., Brekke, J. S. & Novaco, R. W. (2014). A cross - 
sectional survey of factors related to inpatient assault of staff in a forensic psychiatric 
hospital. Journal of Advanced Nursing, 71(5), 1110-1122. 
 
Krippendorf, K. (2004) Content Analysis. An Introduction to its Methodology. Sage 
Publications Inc., Thousand Oaks. London, New Delhi. 
 
Kuivalainen, S., Vehviläinen-Julkunen, K., Putkonen, A., Louheranta, O. & Tiihonen, J. 
(2014). Violent behaviour in a forensic psychiatric hospital in Finland: An analysis of 
violence incident reports. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(3), 214-218. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lassenius, E. (2012) Från rum till rum – eller att vara rum?. I L. Wiklund Gustin & I. 
Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s.293–304). Lund: 
Studentlitteratur. 

Lidberg, L. & Wiklund, N. (2004). Psykiatrisk tvångsvård. I L. Lidberg & N. Wiklund (Red.), 
Svensk rättspsykiatri: psykisk störning, brott och påföljd. (s.103-146). Lund: Studentlitteratur.  

Lim, B. E. (2011). A systematic literature review: managing the aftermath effects of patient & 
aggression and violence towards nurses. Singapore Nursing Journal, 38(3), 6-12. 
 
Lindseth, A. & Norberg, A. (2004) A phenomenological hermeneutical method for 
researching lived experience. Scandinavian Journal Of Caring Sciences. 18(2), 145–153. 
 



 

36 
66 

Lotterberg, M. (2008) Riskbedömning och riskhantering. I R. Sjögren (Red.), 
Rättspsykiatriskt vårdande - vårdande av lagöverträdare med psykisk ohälsa (s.209–225). 
Lund: Studentlitteratur. 

Lundman, B & Hällgren Granheim, U. (2012) Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & B. 
Höglund-Nielsen, Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s.187–201). 
Lund: Studentlitteratur 
 
Lundström, M & Isaksson, U (2015). Hot och våld inom vården: Översikt. I Vårdhandboken. 
Hämtad 19 oktober 2016, från http://www.vardhandboken.se/Texter/Hot-och-vald-inom-
varden/Oversikt/  
 
Munthe, C., Radovic, S., & Anckarsäter, H. (2010). Ethical issues in forensic psychiatric 
research on mentally disordered offenders. Bioethics, 24(1), 35-44.  
 
National Collaborating Centre for Mental Health (NICE). (2015). Violence and Aggression: 
Short-Term Management in Mental Health, Health and Community Settings. London: British 
Psychological Society. 
 
Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Stockholm: Liber. 
 
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 
nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer. 
 
Rundqvist, E. (2012) Makt som fullmakt. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Red.), 
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s.335–346). Lund: Studentlitteratur. 

Rättsmedicinalverket. (2015). Rättspsykiatri. Hämtad 15 december 2016, från 
http://www.rmv.se/?id=29 

Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. (2017) Regional prislista. Hämtad 2 
januari, 2018, från: http://svnuppsalaorebro.se/3-styrande/prislistor/2018/Sormland_2018.pdf 
 
Sandhu, S., Arcidiacono, E., Aguglia, E., & Priebe, S. (2015). Reciprocity in therapeutic 
relationships: A conceptual review. International Journal Of Mental Health Nursing, 24(6), 
460-470. 

SBU. (2017). Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård. En kartläggning av systema- 
tiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). 
 
Sjögren, R. (2004). Att vårda på uppdrag kräver visdom: en studie om lidandet hos och 
vårdandet av patienter som sexuellt förgripit sig på barn (Doktorsavhandling). Växjö: Växjö 
universitet. 



 

37 
66 

Sjögren, R. (2014) Makt och maktlöshet. I L. Wiklund Gustin (Red.), Vårdande vid psykisk 
ohälsa - på avancerad nivå (269–288). Lund: Studentlitteratur 

Socialstyrelsen. (2009). Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Hämtad från: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8336/2009-126-
114_2009_126_114.pdf 
 
SFS 162:700. Brottsbalk. Stockholm: Justitiedepartementet.  

SFS 1991:1128 Lag om psykiatrisk tvångsvård. Stockholm: Socialdepartementet.  
 
SFS 1991:1129. Lag om rättspsykiatrisk vård. Stockholm: Socialdepartementet.  
 
SFS 2017:30. Hälso-och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet.  
 
Stevenson, K. N., Jack, S. M., O’Mara, L. & Legris, J. (2015). Registered nurses’ 
experiences of patient violence on acute care psychiatric inpatient units: An interpretive 
descriptive study. BMC Nursing, 14(1). 
 
Strand, S., Holmberg, G. & Söderberg, E. (2009). Den rättspsykiatriska vården. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer - inom humanistisk – 
samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 29 december 2016, från 
www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Wallengren, C. & Henricson, M. (2012) Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 
examensarbete. I M. Henricson, Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom 
omvårdnad. (s.482–496). Lund: Studentlitteratur. 
 
Wiechula, R., Conroy, T., Kitson, A. L., Marshall, R. J., Whitaker, N., & Rasmussen, P. 
(2016). Umbrella review of the evidence: what factors influence the caring relationship 
between a nurse and patient?. Journal Of Advanced Nursing, 72(4), 723–734. 

Wiklund, L. (2008) Att våga möta livet som sig själv - vårdandet vid missbruk. I R. Sjögren 
(Red.), Rättspsykiatriskt vårdande - vårdande av lagöverträdare med psykisk ohälsa (s.89–
128). Lund: Studentlitteratur. 

Wiklund Gustin, L. (2014) Att närma sig det svårförståeliga. I L. Wiklund Gustin (Red.), 
Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå (21–38). Lund: Studentlitteratur 

World Health Organization (2002). World report on violence and health. Geneva: World 
Health Organization. 
 



 

38 
66 

World Medical Association. (2013). Declaration of Helsinki- ethical principles for medical 
research involving human subjects. Hämtad 29 december, 2016, från World Medical 
Association, http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 
 
Zeng, J.Y., An, F.R., Xiang, Y.T., Qi, Y.K., Ungvari, G.S., Newhouse, R., Yu, D.S.F., Lai, 
K.Y.C., Yu, L.Y., Ding, Y.M., Tang, W.K., Wu, P.P., Hou, Z.J & Chiu, H. F.K. (2013). 
Frequency and risk factors of workplace violence on psychiatric nurses and its impact on their 
quality of life in China. Psychiatry Research, 210(2), 510–514.



  
 

39 

 

 
 
Bilaga 1. 
 
Information om deltagande i studien ”Våld och dess påverkan på vårdrelationen” 
 
Denna information riktar sig till dig som fått en förfrågan att bli intervjuad i denna studie. Det 
är viktigt att du läser igenom detta dokument innan du tackar ja eller nej.  
Forskarna har presenterat studiens syfte för avdelningschefen på din avdelning. 
Avdelningschefen har därefter rekommenderat kandidater som utsatts för våldssituationer och 
har de upplevelser som vi avser att belysa med denna studie. Därför har du blivit tillfrågad.  
 
Syftet med denna studie är att:  Belysa vårdpersonals upplevelse av våldssituationer och hur 
dessa påverkar vårdrelationen inom rättspsykiatrisk vård. Inom psykiatrisk vård är risken att 
bli utsatt för våld på sin arbetsplats relativt stor. Tidigare forskning visar att vårdrelationen är 
ett av de viktigaste verktyg som vårdare inom psykiatrisk vård har till sitt förfogande. Vår 
förhoppning är att studiens resultat skall kunna bidra till ökad förståelse om hur våld inom 
rättspsykiatrisk vård påverkar vårdrelationen mellan patient och vårdare.  
 
Studien baseras på kvalitativa intervjuer. Det betyder att du som väljer att delta i studien 
kommer bli intervjuad av en av forskarna. En tid och plats som du tycker är lämplig väljs för 
att genomföra intervjun.  
 
Intervjun baseras på öppna frågor där du får beskriva dina upplevelser och erfarenheter. 
Dessa frågor kommer kretsa kring våldssituationer, samt vårdrelationer. Intervjun kommer ta 
ungefär en timme och kommer spelas in. 
 
Ditt namn och alla namn som nämns i intervjun kommer avidentifieras. När materialet har 
använts och studien är klar kommer materialet förstöras. 
 
Forskarna i denna studie garanterar att dina personuppgifter och det du berättar om i intervjun 
bara kommer handhas av dem.  
 
De positiva med att delta i denna studie är att dina åsikter, tankar och erfarenheter kommer 
vara med och forma det resultat som framkommer i studien.  
 
Under intervjun kommer du kanske berätta om händelser som har påverkat dig starkt 
känslomässigt. Detta kan eventuellt leda till att du återupplever händelser som varit 
påfrestande för dig. 
 
Studien kommer presenteras som en uppsats på magisternivå och laddas upp på 
Linnéuniversitetets portal för uppsatser; Digitala Vetenskapliga Arkivet, förkortat: DIVA. På 
www.diva-portal.org kan du gratis ladda hem och ta del av denna studie när den är klar.  
 
Deltagandet i studien bygger på frivillighet och du kan när som helst under studiens gång, 
utan särskild förklaring, välja att avsluta ditt deltagande. Ett avbrytande av studien kommer 
inte påverka dig negativt på något sätt. 
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Bilaga 2.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade 
och samtyckt till deltagande. 
Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan av- 
bryta min medverkan utan att ange någon orsak.  
 
 
_________________________________________________________ 
Underskrift av forskningsperson 
 
 
_________________________________________________________ 
Namnförtydligande, ort, datum 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Underskrift av informationsgivare 
 
 
_________________________________________________________ 
Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga 3. 
 
Intervjuguide  
 
 

1. Kan du beskriva en situation där du blev utsatt för våld?  
 

• Hur kändes det när händelsen inträffade? 
• Hur kändes det efteråt? 
• Gick det att lägga händelsen bakom sig? 
• Vet du vad det var som föranledde incidenten?  
• Kan du beskriva vad du tror föranledde incidenten? 
• Kan du, så här i efterhand, komma på något som skulle ha kunnat förhindra eller förändrat 

hur situationen fortlöpte? 
 
 

 
 
Följdfrågor: 
 

• Kan du utveckla detta område? 
• Hur kändes det? 
• Vad menar du med det? 
• På vilket sätt? 
• Vad gjorde du? 
• Hur påverkade det relationen? 

 

 
• Fick du något stöd av chef och eller arbetskollegor efter incidenten?  
• Om JA: Hur såg stödet ut? Samtal, reflektion, terapi, sjukskrivning? 
• Om NEJ: vad berodde det på? Hade du önskat stöd? Hur fick det dig att känna dig?  
• Hur påverkade detta din förmåga att lägga situationen bakom dig?  
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2. Kan du beskriva din relation till patienten innan den våldsamma situationen?  
 
Följdfrågor: 
 

• Kan du utveckla detta område? 
• Hur kändes det? 
• Vad menar du med det? 
• På vilket sätt? 
• Vad gjorde du? 
• Hur påverkade det relationen? 

 

 
3. Kan du beskriva din relation till patienten efter den våldsamma situationen? 
 
Om relationen förändrades: 

• Påverkade situationen vårdrelationen negativt? 
• Påverkade situationen vårdrelationen positivt? 
• Hur upplevde du att din kontakt med patienten blev efter situationen? 
• Hur förändrades relationen över tid omedelbart/dagar/veckor/månader/år? 
• Påverkades din relation till andra patienter efter händelsen?  
• Var det någon speciell faktor eller egenskap hos patienten som påverkade er fortsatta 

vårdrelation?  
 
 

Om den inte förändrades: 
• Vad tror du gjorde att den inte förändrades?  
• Vissa människor upplever att deras relation till en patient förändras efter en våldsincident: 

Vad tror du detta kan bero på? 
• Vilka faktorer gör att man kan lägga en våldsam situation bakom sig? 

 

 
Följdfrågor: 

 
• Kan du utveckla detta område? 
• Hur kändes det? 
• Vad menar du med det? 
• På vilket sätt? 
• Vad gjorde du? 
• Hur påverkade det relationen? 

Önskar du berätta om något mer vi hittills inte tagit upp eller frågat om?  
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Bilaga 4. 
 

 

Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening 
eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är 
ett led i studien)? 

  X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )?   X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande.   X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 
(PUL- ansvarig).   

  X 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 
vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 
med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex 
vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 
som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens 

X   
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omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 
betyg etc. 

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

X   

 
 


