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Studiens syfte är att ge ökad kunskap kring professionellas erfarenheter om hur personal 

motivera patienter till vård och behandling inom den svenska rättspsykiatrin. Studien 

lyfter svårigheter och möjligheter med att motivera patienter till att delta i 

vårdprocessen, i en miljö präglad av säkerhet. Patienter som befinner sig inom 

rättspsykiatrin, vårdas enligt två lagar; Psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller 

rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV). Patienter inom rättspsykiatrin vårdas under tvång 

och syftet med rättspsykiatrisk vård är att ge patienten rätt behandling och öka 

kunskapen hos patienten kring patientens sjukdomsbild. Rättspsykiatrisk vård är ska 

också vara en konsekvens av ett brott, som begåtts under en allvarlig psykisk störning. 

Målet med behandlingen inom rättspsykiatrin är att patienten inte ska återfalla i brott. 

Denna studien är av intresse ur ett socialpedagogiskt perspektiv då studien lyfter 

delaktighet, inkludering, exkludering, relation mellan professionell och patient och 

motivationsskapande och hur dessa kan uppfyllas i en miljö präglad av säkerhet.  

Studien bygger på ett kvalitativt ansats, med hjälp av semistrukturerade intervjuer och 

med hermeneutiken som metodologisk utgångspunkt. De teoretiska utgångspunkter som 

används i denna studie är; Maslows behovshierarki och utvecklingsekologin. Studiens 

slutsats, baserat på den insamlade empirin och respondenternas utsagor, är att 

motivation är en viktig faktor både för patient och personal, samt att det är viktigt som 

professionell att inkludera patienten i vårdprocessen. Den insamlade empirin pekar även 

på stora kunskapsluckor och behovet av mer forskning inom den svenska 

rättspsykiatrin. 
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1. Inledning 
 

‘’Every man has will power and is free agent to do as he likes, but what he likes 

is based on causes operating within him’’ (Laming, 2004, s.13). 

 

 

Samhällsdebatten angående den psykiatriska vården ökade påtagligt under slutet av 

1960-talet och början av 1970-talet. Då uppmärksammades bristerna inom den 

psykiatriska vården och makten som utövades mot en av samhällets svagaste grupper. 

Under denna tiden försökte samhället komma fram till olika lösningar för att kunna 

främja situationen för psykiskt sjuka (Arvidsson & Skärsäter, 2006). Rättspsykiatrin har 

som syfte att behandla och vårda patienter som frihetstidsberövats enligt tvångslag 

(SBU, 2017). En person kan istället för att dömas till fängelse, dömas till 

rättspsykiatrisk vård och det ska då vara en konsekvens att personen begått brott under 

en allvarlig psykisk störning. Personalen begränsas i handlingsutrymme då de måste ta 

hänsyn till olika restriktioner och säkerhetsaspekter som råder inom den svenska 

rättspsykiatrin. Det kan förekomma vissa svårigheter med att vårda patienter under 

tvång och ställer särskilda krav på de som vårdar. En annan faktor som kan spela in är 

att rättspsykiatrisk vård ges under obestämd tid och detta gör att det kan uppstå 

svårigheter med att motivera patienter till att delta i behandling (SBU, 2017).  

 

För att det ska finnas en möjlighet att motivera patienter att delta i sin behandling måste 

det ske under rätt omständigheter. Det innebär att miljön där patienten vistas i har goda 

förutsättningar och främjar patienten motivation till behandling. En förutsättning är att 

patienten har en egen vilja och att patienten har möjlighet att lyfta fram sina under sin 

behandling. Människor har alltid en fri vilja och det grundar sig i deras egna värderingar 

(Laming, 2004). Meningsfullhet är också en förutsättning för att skapa motivation till en 

förändringsprocess för individen. Genom att skapa den ses det till personens värderingar 

till att påbörja en förändring av sin livssituation, samt att förändringsarbetet ska vara i 

relation till målet (Cederlund & Berglund, 2015). I denna studien har vi genomgående 

utgått från ett socialpedagogiskt perspektiv. Ur ett socialpedagogiskt perspektiv ska det 

finnas ett fungerande arbete i samspel med individen, detta ger möjlighet för utveckling, 

meningsfullhet och begriplighet. Personen måste ha möjlighet att själv påverka sin 

situation och delta i sin egen behandling samt föreslå lämpliga åtgärder såsom sociala 

metoder och olika aktiviteter att delta i. Dessa aspekter är viktiga att ta hänsyn till för att 

kunna främja motivationsarbetet (Cederlund & Berglund, 2015).   

 

Den fysiska miljön påverkar uppfattningen och definierar en situation. En sjukhusmiljö 

ger andra associationer än en hemmamiljö. Beroende på hur den fysiska miljön är 

utformad kan det både ha en positiv och en negativ inverkan för den som upplever och 

vistas i en sådan miljö. Miljöns utformande kan påverka hur vidare olika aktiviteter 

utförs. Olika miljöer kan uppfattas olika och ger olika möjligheter till att skapa sociala 

sammanhang där det kan skapa naturliga samspel. En miljö kan upplevas rogivande 

eller stressande beroende på hur varje person uppfattar den (Nilsson & Waldermasson, 

2016). Vårdmiljön och personalens arbete avgör kvaliteten på vården (Arvidsson & 

Skärsäde, 2006). Enligt Fridell (1998) kan den fysiska miljön signalera stigma och 

socialt värde. Det rättspsykiatriska vårdandet bygger på att önskat beteende belönas och 

uppmuntras medan oönskat beteende bestraffas genom att olika konsekvenser för 

patienten (Höörberg 2008). Enligt Höörberg (2008) använder sig vårdarna använder av 

olika tekniker för att få följsamma patienter samtidigt som de försöker skapa en relation 
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till de olika patienterna. Vårdandet som sker i vårdvardagen är oftast inte planerat och 

oreflekterat då det inte är medvetet eller strukturerat arbete. Höörberg (2008) menar att 

arbetet som utförs är spontant utan någon egentlig eftertanke. Det arbete som kan 

uppkomma i struktur är de planerade aktiviteterna och de olika behandlingarna som 

patienterna genomgår där personalen måste följa strikta manualer, metoder och 

modeller. Det uppstår även svårigheter för personalen när det kommer till att agera när 

det uppkommer problem då de är medvetna om att patienterna är lojala gentemot 

varandra. Samtidigt förlitar sig personalen på varandra och ser varandra som ett stöd för 

att klara av sitt arbete (Höörberg, 2008).  

 

Att infinna sig inom den slutna psykiatriska vården innebär att vårdas med tvång där 

patienter är i behov av vård. Rättspsykiatrin syftar till att diagnostisera, ge behandling 

och hjälpa patienter att förstå och hantera sin psykiska störning för att förebygga återfall 

i brott. Patienter som behandlas inom den psykiatriska tvångsvården, vårdas enligt två 

lagar. Psykiatrisk tvångsvård (LPT) (1991:1128) eller lagen om rättspsykiatrisk vård 

(LRV) (1991:1129) (Fahlberg & Larsson, 2016). För att det ska finnas en möjlighet att 

motivera en människa måste det ske under rätt omständigheter, vilket innebär att 

personen vistas i en fysisk miljö där förutsättningar finns. En förutsättning är att 

personen har en egen vilja att lyfta fram det den strävar efter. Människor har alltid en fri 

vilja och det grundar sig i deras egna värderingar (Laming, 2004). 

 

 
 ‘’ Du kan inte lära en människa någonting. Du kan bara hjälpa henne att upptäcka detta inom 

sig’’ (Cederlund & Berglund, 2014, sid. 90). 

 

 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studien är att belysa hur vårdpersonal vid en rättspsykiatrisk klinik 

upplever sitt arbete med att bedriva motiverande insatser i vården. Studien lyfter de 

svårigheter och möjligheter som uppstår vid vårdande av patienter som befinner sig 

inom rättspsykiatrin, samt hur säkersaspekten kan påverka personalens relation till 

patienten och patientens motivation till att delta i vårdprocessen. Studiens syfte är även 

att belysa kunskap eller kompetens som önskas av personal som arbetar på en 

rättspsykiatrisk klinik, för att främja motivationsarbetet med patienterna.  

 

• Vilka erfarenheter beskriver vårdpersonalen kring motivationsarbete 

gällande personal och patienter på en rättspsykiatrisk klinik?  

 

• Hur arbetar vårdpersonalen utifrån säkerhet med förhållningssätt, 

strategier eller incitament för att skapa motivation hos patienterna för att 

delta i vårdprocessen?  

 

• Vilka erfarenheter, kunskap eller kompetens önskas hos personalen för 

att kunna främja motivationsarbetet med patienterna? 
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3. Lagrum och begrepp 
 

3.1 LPT och LRV  
För att lagen LPT ska träda i kraft krävs; 

”Att patienten lider av en allvarlig psykisk störning, patientens behov av psykiatrisk 

vård är oundgängligt och inte kan tillgodoses på annat sätt än genom intagning på 

sjukvårdsinrättning för heldygnsvård samt att patienten motsätter sig den vård som 

behövs eller saknar förmåga att ta ställning” (Socialstyrelsen, 1991, s.14).  

Det är i regel alltid två läkare (s k tvåläkarprövning) som avgör om en patient är i behov 

av tvångsvård. Det innebär att patienten riskerar att vara en fara för den egnas hälsa eller 

personlig säkerhet (Socialstyrelsen, 1991). Övergång från lagen om psykiatrisk 

tvångsvård LPT till Lagen om rättspsykiatrisk vård LRV kan i vissa fall ske om 

patienten uppfyller de krav som redovisas i LRV. För att lagen om LRV ska träda i kraft 

krävs det att; individen fått beslut av domstol att individen ska ges rättspsykiatrisk vård, 

att individen är häktad, intagen eller anhållen för en rättspsykiatrisk undersökning, att 

individen ska förpassas till kriminalvårdsanstalt eller om individen ska förpassas till 

särskilt ungdomshem (Socialstyrelsen 2009). Rättspsykiatrisk vård syftar till att vårda 

patienter med svåra psykiska störningar, som begått kriminella handlingar (Sjögren 

2008). Målet med rättspsykiatrisk vård är att individen ska förberedas inför ett liv i 

samhället och förebygga att individen inte begår nya brott. Rättspsykiatrin syftar även 

som ett samhällsskydd.  

 

För att rättfärdiga ett intrång i personens rätt till självbestämmande krävs det att 

tvångsvården utformas så att risken för kränkning av den aktuella minimeras. Det 

innefattar följande grundläggande värderingar; det ska göra gott, det får inte skada, 

respektera självbestämmande (autonomi), respektera integritet och vara rättvis. SUP 

står för särskild utskrivningsprövning som innebär att det är förvaltningsrätten som 

avgör när patienten kan skrivas ut alternativt överläkare (Socialstyrelsen, 1991).  

 

 
‘’Allt som utifrån dessa principer berör någon på ett positivt sätt är en etisk 

vinst, och allt som berör någon på ett negativt sätt är en etisk förlust’’ 

(Socialstyrelsen, 1991, sid. 19). 

 

 

3.2 Tvångsvårdens upphörande 
I lagarna LRV och LPT finns vissa föreskrifter som måste uppfyllas för att en person 

ska kunna bli dömd till rättspsykiatrisk vård eller psykiatrisk tvångsvård. För att 

tvångsvården ska avslutas krävs det att patienten uppfyller vissa krav. Anledningen till 

att kraven existerar är att det finns en potentiell säkerhetsrisk för både personal, patient 

samt omgivning. Skulle patienten ställa sig positivt till fortsatt behandling och vård och 

därmed ta ställning till frivillig vård, ska den vårdansvariga läkaren bedöma om 

patienten menar allvar med samtycket. Det slutgiltiga beslutet om tvångsvård ska 

upphöras görs av chefsöverläkaren. Skulle tvångsvården automatiskt upphöra får inte 

patienten hållas kvar på vårdinrättningar mot sin vilja (Socialstyrelsen, 1991).  
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3.3 Patient 
En central punkt inom socialpedagogiskt arbete är delaktighet. Begrepp som patient kan 

kopplas till att det finns en annan som har en uppgift att komma med förslag och 

handling kring den aktuella individen. Begreppet patient kan även tolkas som att någon 

annan vet bättre. Lämplig benämning kan vara; ‘’den andre’’, ‘’den enskilde’’, ‘’den det 

gäller’’ eller ‘’den aktuelle’’. Dessa benämningar ses problematiskt då det indikerar på 

ett ‘’vi och dem’’- tänkande, vilket motsätter det centrala begreppet delaktighet inom 

socialpedagogik (Cederlund & Berglund, 2015). Anledningen till vi valde benämningen 

patient är för att våra respondenter använder sig av just detta begrepp.  

  

 

4. Bakgrund 
 

4.1 Historia  
Under medeltiden var det kyrkan som tog hand om psykiskt sjuka. Riksdagen bestämde 

år 1851 att psykiskt sjuka också hade rätt till läkarvård. I samband med det utarbetades 

den första psykiatriska kliniken på kullen Konradsberg på Kungsholmen i Stockholm. 

Under denna tiden började sjuksköterskor utbildas så de kunde ha det största ansvaret 

för vårdavdelningarna. Även skötare och arbetsterapeuter hade särskilda riktlinjer för 

sitt arbete. I mitten på 1950-talet till och med 1970-talet förändrades vården och utökade 

den öppna vården samt reducerade den slutna vården. Även antalet skötare halverades 

under 1990-talet (Allugander, 2008).  

 

Syftet med nedskärningen var av ekonomiska skäl och att patienterna skulle bli mer 

självständiga. Studier av dessa reformer visar på att inte alla patienter klarar av ett 

självständigt liv ute i samhället. Utfallet blev att dessa människor hamnade i missbruk 

och kriminalitet som ledde till hemlöshet. Primärvården ansvarar nu för de lindrigare 

fallen medan de mer allvarliga fallen finns inom socialvården, den statliga 

institutionsvården för unga, kriminalvården, den specialiserade psykiatrin samt 

beroendevården. Kriminalvården ansvarar för dömda som lider av psykisk sjukdom 

samt missbruk. Det finns alltså ingen självklar placering för de som lider av en psykisk 

störning eller missbruk. Placeringen sker utefter vilka omständigheter som råder för 

klienten (Allugander, 2008).  

 

Under 1990-talet förde Madre in ett pedagogiskt perspektiv till psykiatrin. Hennes 

arbeten som beskriver grunderna för det pedagogiska tänkandet och utförande 

synliggjordes. Även om det klargjorts att psykiatrin är i behov av pedagogiska insatser 

är dessa fortfarande ovanliga. Madre hittar samband och likheter mellan psykiatrin och 

pedagogiken i kombination med varandra kan föra en människa till ett bestämt mål. 

Fokuset är också att se till kunskap och insikt i arbetet inom psykiatrin. Både inom 

psykiatrin och pedagogiken är det främsta målet att uppnå ett förändringsarbete och 

ändra ett icke önskvärt beteende till ett önskvärt beteende. Genom att arbeta med dessa i 

kombination finns möjligheten att nå ut till många enheter (Julin, 2013).  
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4.2 Pedagogik inom psykiatrin 
Via ett pedagogiskt arbetssätt inom psykiatrin kan det se till varje enskild person samt 

skräddarsy mål och metod utifrån varje människas förutsättningar och behov. Detta är 

en ömsesidig process där båda parter måste arbeta för att nå det uppsatta målet (Julin, 

2013). Det är av stor betydelse att skapa en relation till patienten och att patienten 

känner sig trygg och att de krav som ställs är i rätt nivå för att patienten ska ha 

möjlighet att lyckas. Det är också viktigt att målen är detaljerat beskrivna så att det inte 

uppstår missförstånd eller otydligheter (Cederlund & Berglund, 2015).  

 

Ett exempel på det kan vara att som professionell tydligt informera om var och när man 

ska ses, vilka som ska medverka och vad samtalet ska handla om. Ur ett 

socialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att se varje ny kontakt som ett nytt 

lärandetillfälle. Det är också viktigt att inte direkt veta vilken metod som ska användas, 

utan att man tar sin tid, kartlägger varje individ och ta reda på vilken sammanhang 

individen befinner sig i och därefter arbeta vidare på en lösning (Cederlund & Berglund, 

2015).    

 

 

4.3 Tvångsvård 
Den svenska lagen lyder att varje medborgare har ansvar för sina handlingar och begår 

en medborgare ett brott ska denne dömas. Domen ska anpassas efter personens behov 

och kan antingen dömas till LRV med eventuell SUP eller LPT. Att dömas till LRV 

eller LPT innebär att patienten blir frihetsberövad genom tvångsvård då detta ingår i 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Den rättspsykiatriska vården ska ha en humanistisk 

människosyn och de som vårdar ska ha ett professionellt förhållningssätt (Hörberg, 

2008). Det är vårdarna som spenderar mest tid med patienterna och det är de som 

ansvarar för olika vårdaktiviteter, som stödsamtal och pedagogiska interventioner 

(Nationell psykiatrisamordning, 2007).   

 

APS (allvarlig psykisk störning) är ett juridiskt begrepp som grundar sig i en 

medicinskpsykiatrisk bedömning (Årsrapport, 2017, Nationellt rättspsykiatriskt 

kvalitetsregister, Rättspsyk). APS beskrivs av regelverket som ett tillstånd med 

psykotisk svårighetsgrad, oavsett sjukdomsorsak, med något av symtomen förvirring, 

tankestörningar, hallucinationer eller vanföreställningar. Det är landstinget som bedriver 

den rättspsykiatriska vården och kan ges i form av sluten rättspsykiatrisk vård eller 

öppen rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk vård har som syfte att vårda patienter med 

hänsyn till sjukdomstillstånd och individuella premisser, men också för att minska 

risken för återfall i brott (Årsrapport, 2017, Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister, 

Rättspsyk).  

 

Första tiden under vården introduceras med en fas där patienten får information om 

vårdinrättningen för att i anpassat tempo, göra sig bekant med vårdenhetens rutiner och 

personal. Det är även viktigt för vårdpersonalen att få utrymme att lära känna patienten i 

och med att vårdpersonalen består av olika yrkesgrupper. Även med syfte att får klarhet 

i patients behov inom omvårdnadsrelaterade, medicinska och psykologiska insatser eller 

stöd inom sociala områden. När en vårdplan har formulerats ska den utvärderas 

kontinuerligt tillsammans med patienten under vårdtiden. Om det finns möjlighet ska 

med tiden kraven på patienten öka. Detta för att patienten ska kunna vistas allt mer 

utanför vårdenheten under kontrollerade former. Även sysselsättning och andra 
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aktiviteter är en del av behandlingen och ska under slutet av vårdtiden uppfyllas 

(Årsrapport, 2017, Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister, Rättspsyk).  

 

 

4.4 Bakomliggande faktorer till motivation  
Begreppet motivation förekommer inom många områden av psykologi. Behovet av att 

motiveras för att lära sig, barnets medfödda motivation för att bemästra 

miljöinriktningen, för att uppleva motivationen, för att förbättra och för att dra nytta av 

kliniskt ingripande. Den mest omfattande definitionen av begreppet motivation är varför 

mänskliga organismer tänker och beter sig som de gör (Weiner, 1992). Enligt N.Cofners 

(1978) uppfattning om den mänskliga naturen är människan fundamentalt rationell, som 

väljer och vad den vill och är därmed medveten om orsakerna till sitt uppförande och 

ansvarar för dess handlingar (N.Cofer, 1978).  

 

Enligt rationalistiska föreställningar är motivationella faktorer ingen förklaring på ett 

beteende. Detta för att människan är en fri varelse som bestämmer vad hon gör. 

Människan har egen vilja och är hennes val oetiska eller omoraliska får hon också 

ansvara för det. Under 1600-talet började det utvecklas riktningar som tog avstånd från 

rationalismen. Det dröjde dock ett par århundraden innan motivationella begrepp 

började ha framgång. De rationalistiska filosoferna ansåg att, som på den tiden kallas 

sinnessjukdomar inte fanns, utom när det påstods vara så att personen var besatt av 

djävulen. När det sedan blev acceptabelt att behandla sinnessjuka humant och börja ta 

avstånd från begreppet ‘’besatt av djävulen’’ uppstod det ett tomrum i den teoretiska 

synen på sinnessjukdom. I slutet av 1800-talet utvecklade Sigmund Freud en teori om 

psykos och neuros, som grundades i motivationell och uppmärksammade de irrationella 

krafterna hos människan (N.Cofer, 1978).  

 

 

4.5 Socialpedagogiskt arbete  
Det huvudsakliga målet en socialpedagog strävar efter är att övervinna de hinder som 

uppkommer hos den aktuella klienten. I det socialpedagogiska perspektivet finns det 

fyra dimensioner som socialpedagogen måste ha i sitt beaktande när denne arbetar med 

sin klient (Hämäläinen & Eriksson 2016, Eriksson 2014). Basic (2018) belyser dessa 

fyra dimensionerna och att i sin professionella roll bör vara analytisk i sin undersökning 

i relation till sin klient. Den första av dessa fyra dimensioner syftar till de mål som sätts 

upp i arbetet inom socialpedagogik. Fokuset är att se till patienten och dess samspel till 

vårt samhälle, hur denne integrerar sig och hur förberedelserna ser ut för att ta sig 

vidare. För att kunna hjälpa en klient måste den professionella kunna tillämpa rätt 

metoder för att möjliggöra detta skapar den professionella en uppfattning hur klienten 

delaktighet ser ut inom sociala samspel. Att se till varje människa och dess specifika 

behov ökar chansen för ett gott samarbete mellan klienten och den professionelle. Det är 

också av betydelse att klienten är involverad i sin behandling och att den får känna sig 

delaktig (Basic, 2008). Det är viktigt att den professionella känner sig trygg i sin roll 

och samtidigt kan uppvisa empati för sin klient detta gör den professionelle genom att 

bekräfta sin klient. Det är viktigt att förtydliga sina roller i samarbetet mellan klient och 

den professionelle då den befintliga förväntningen hos socialpedagogen sätts i fokus. I 

den tredje dimensionen är det fokus på de metoder som används i arbetet med en klient. 

Fokus i den tredje dimensionen är att metoderna är individanpassade och anses vara 
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driftiga då exempelvis miljöterapi är en användbar och passande metod att arbeta med 

(Basic, 2008). 

Socialstyrelsen redogör miljöterapi som en effektiv metod där klienten erbjuds en stabil 

och trygg miljö med hänsyn till klientens behov och funktion. I den fjärde dimensionen 

fokuserar sig på hur socialpedagogen använder sin kunskap och kompetens för att 

uppnå klientens behov och mål för att kunna få en funktionell vardag. Den fjärde 

dimensionen och den avslutande syftar till att kunna uppnå framsteg med sin klient 

(Basic, 2008). Det socialpedagogiska perspektivet präglar sig i det etnometologiska 

perspektivet där den professionella har djupgående förståelse för det sociala samspelet 

detta med hjälp av samtal och olika slags interaktioner (Bryman, 2011). På så sätt kan 

socialpedagogen få en ingående insikt hur klientens sociala verklighet faktiskt ser ut 

(Basic, 2008).  

 

Pedagogiskt arbete betonar vikten av att vara aktivt deltagande för att möjliggöra en 

utveckling. Utveckling sker i samspel där pedagogen är en handledare snarare än en 

kunskapsförmedlare. för att kunna skapa en kunskapsprocess måste den deltagande vara 

kunskapssökande och vilja utvecklas. När en människa betraktar saker ur ett kritiskt 

perspektiv gynnar detta inför kommande utmaningar som denna person ställs inför. 

Samhället ställer allt högre krav på kompetenser för att kunna leva upp till samhällets 

olika normer. Detta innefattar inte bara den befintliga lagstiftningen utan även 

myndigheters olika regelsystem. För att kunna ta del av dessa system måste personen i 

fråga ha goda språkkunskaper och kunna veta vart denna typ av information finns. 

Dessa typer av kompetenser utvecklas ständigt och det är av större betydelse att kunna 

inneha denna typ av kunskap, alltså måste den professionella ständigt utveckla sina 

kunskaper i takt med samhällets utveckling. Syftet med socialpedagogiskt arbete är att 

främja människors välfärd samt att verka för social förändring. Grundläggande för 

socialpedagogiskt arbete är en god etisk syn att se till de mänskliga rättigheterna och 

social rättvisa (Cederlund & Berglund, 2015).  

 

Det socialpedagogiska arbetet går också ut på att förändra en livssituation. Det för att 

den enskilde individen vill genomgå en förändring. Det kan också vara samhället eller 

omgivningen kräver det. Ett socialpedagogiskt arbete ska vara begripligt och 

meningsfullt av den det gäller då människan har olika utgångspunkter. För att detta ska 

kunna uppnås måste den professionelle kunna tänka kreativt och pröva andra strategier 

utöver de vanliga. Som socialpedagog ska det skapas möjlighet till förändring för den 

enskilde och att denne själv kan påverka sin egen situation och utveckling. I 

socialpedagogiskt arbete skapar den professionella möjligheten att delta i sociala 

samspel, detta kan innebära olika aktiviteter för den aktuelle. Det är också av betydelse 

att ha ett resurstänkande då den professionella ser till det positiva hos den enskilde och 

dess möjligheter snarare än hinder. Då kan den professionelle skapa ett klimat där den 

aktuella klienten kan våga agera i (Cederlund & Berglund, 2015).  

 

I Cederlund & Berglund (2015) återkommer teman och utgångspunkter och hur den 

professionelle ska förhålla sig till dessa. Kvalifikationer innebär att ha kompetens och 

kunskap för att kunna vara delaktig i samhällets gemenskaper, dessa kunskaper ska 

främja att vara bland andra och ta del av skyldigheter och rättigheter och de 

kvalifikationerna för att vara en samhällsmedlem.  Gemenskap innebär att vara delaktig 

i olika grupper, det kan till exempel utgörs av familj, vänner, bekanta, föreningar, 

intresseorganisationer, arbetskamrater eller finna individer med samma intressen och 

därigenom får en känsla av att tillhöra en grupp (Cederlund & Berglund, 2015)..  
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Delaktighet syftar till hur en individ uppfattas av andra och hur uppfattningarna kan 

påverka den enskilde till utveckling. Dessa uppfattningar ger individen möjligheter till 

att förändra normer och värderingar som finns i dessa gemenskaper. Meningsfullhet 

inriktar sig på den enskildes synsätt kring att inleda förändring av sin livssituation. 

Dessa värderingar förutsätter även motivation för förändringsarbetet.  En känsla av 

ensamhet kan uppstå om den enskilde inte känner sig värd att ingå i gemenskap 

(Sjögren, 2008). Det paradoxala i ensamhetskänslor är att dessa känslor får näring i 

relationer till andra. Det innebär att när den enskilde inte känner sig accepterad i 

gemenskaper och inte kapabel till att uttrycka sina känslor och tankar med andra, kan 

hon känna sig ensam på ett existentiellt plan (Sjögren, 2008).  

 

 

‘’ Längtan efter gemenskap, eller att knyta an till andra är grundläggande och 

anses ha fyllt en överlevnadsfunktion genom årtusendena’’ 

 (Bowlby, 1994, Sjögren, 2008, sid. 111). 

 

 

En viktig faktor för att minska känslan av avskurenhet är att bli hörd. Det innebär att 

den enskilde ge upphov till en längtan att ge något tillbaka till andra. Ömsighet i 

relationer är en viktig beståndsdel. Det är därför betydande att den professionelle strävar 

efter att kunna möta denna längtan genom att skapa en vårdrelation som inte bara är 

konventionell, utan som formas av berördhet och närvaro (Arvidsson & Skärsäter, 

2006).  

 

”Stärka patientens delaktighet och inflytande” (Arvidsson & Skärsäter, 2006, sid, 49). 

I en förändringsprocess är patienten expert på sin hälsa och sina liv och ska därför aktivt 

medverkande och inte passiv mottagare. Om en patient vårdas inom sjukvården, innebär 

det att den enskilde är beroende av andras beslut och utan delaktighet kan det vara svårt 

för patienten att avgöra om korrektheten i dessa beslut (Arvidsson & Skärsäter, 2006). 

 

Inklusion och exklusion är teoretiska konstruktioner. I det moderna samhället finns det 

normer som byggts upp som blivit allt mer tydliga desto mer samhället utvecklas då alla 

tillhör en särskild samhällsklass. Desto mer samhället utvecklas desto svårare blir det 

för människor att kunna nå upp till samhällets olika normer. Begreppen inkulderad 

respektive exkluderad ingår systemteoretisk förståelsegrund. Genom dessa begrepp kan 

den sociala ordningen upprätthållas då vi ingår i olika gemenskaper och 

samhällsklasser. Exklusion används till de personer som inte passar in i samhällets 

grundläggande normer. Detta kan innebära att en människa saknar bostad eller jobb 

samt inte har ett socialt nätverk (Cederlund & Berglund, 2015).  

 

De som uppfyller samhällets normer och ingår i olika sociala nätverk är inkluderade i 

samhällets gemenskaper och uppfyller kraven för Inklusion. Begreppen inkulderad och 

exkluderad motsvarar varandras motsatser. Med ett socialpedagogiskt förhållningssätt 

finns det möjlighet att se till en människas potentialer och se till de befintliga hinder 

som hindrar en person att kunna ta del av samhällets olika gemenskaper. Genom det 

sociala arbetet ska man kunna identifiera en människas förutsättningar och krav som 

ställs för att kunna arbeta mot Inklusion (Cederlund & Berglund, 2015). 

 

Kategorisering av människor leder till vad som anses som avvikande hos en individ. 

Ofta förekommer det att den professionella inom socialt arbete påverkas av denna typ 

av kategorisering. Det är ofta organiserat utifrån specifika problemgrupper/målgrupper 
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som förstärker vad som anses av samhället vara rätt och fel. För att nå upp till 

samhällets krav bör en människa ha en egen inkomst och boende då det är socialt 

accepterat. Dessutom bör man uppträda utefter vad som är accepterat av omgivningen 

för att kunna passa in i gemenskapens normalitet (Cederlund & Berglund, 2015). 

Stämpling är en form av exkludering vilket innebär att en person under en längre tid och 

på olika sätt utsatts för att inte räcka till. Vilket leder till att det yttrar sig i personens 

självbild då den definierar sig som den personen omgivningen skapat (Cederlund & 

Berglund, 2015). Goffman (2004) menar på att omgivningen förstärker vår karaktär då 

det är viktigt att se till att begreppen; normalitet och avvikelser är sociala 

konstruktioner. I ett socialpedagogiskt arbete arbetar man utifrån teoretiska perspektiv 

och metoder som grundar sig i ett kognitivt perspektiv. Detta innebär att människans 

handlingar och känslor påverkas beroende på hur omgivningen uppfattar denne. Utifrån 

olika sociala sammanhang som en människa upplevt under sin livstid byggs kognitiva 

scheman upp (Cederlund & Berglund, 2015). 

 

 

 

5. Tidigare forskning 
 

5.1 Vårdas eller fostras  
Höörberg (2008) beskriver vårdandet inom den slutna rättspsykiatriska vården och de 

komplexa förhållanden som råder, dels på grund av att patienter vårdas under tvång dels 

för att patienterna lider av allvarliga psykiska störningar och gjort sig skyldiga till brott. 

Studien bygger på två olika studier. Hon lyfter även miljön där patienter vårdas med 

hög säkerhet och Höörberg (2008) ställer sig frågan om det ens är möjligt att vårda 

patienter i den miljön. Studierna bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt.  Den första 

bygger på intervjuer som har genomförts på en rättspsykiatrisk klinik i Sverige och 

totalt intervjuades elva patienter, sex män och fem kvinnor. Nio av dessa elva var 

dömda till rättspsykiatrisk vård som en följd av ett brott. Patienterna var mellan 21 och 

42 år.  Intervjuerna varade i 48–90 minuter (Höörberg, 2008). 

  

Patienterna fick i intervjuerna berätta om sin vardag på kliniken och beskriva den 

vården de får samt hur deras livssituation ser ut. Den andra studien handlar om 

personalens erfarenheter i rättspsykiatrin. Elva skötare intervjuades sammanlagt. 

Resultatet visade att som patient inom rättspsykiatrin upplever ovisshet, otrygghet och 

opålitlighet, samt en önskan om att få komma därifrån. En tillvaro utan 

meningsskapande sammanhang, instabil istället för fredad, trygga och meningsskapande 

strukturer som önskas av patienterna. Delaktighet, där patienter har möjlighet att 

presentera sina åsikter stämmer är en bild som vården gett sken om, men som inte 

stämmer. Som patient handlar det mer om anpassning, finna sig i regler och rutiner som 

enligt klinikens restriktioner (Höörberg, 2008). 

  

Känslorna pendlar mellan att ge upp och kämpa, att behålla sin värdighet men samtidigt 

anpassa sig. Patienter upplever sig förödmjukade inom vården och att regler växla 

beroende på vilken vårdare som arbetar och tycke. Patienterna lyfter även fram rädsla 

kring att bli straffade och att det är som två läger, patienterna i ena och personalen i den 

andra och även om det alltid finns personal runt omkring patienterna beskriver de sin tid 

inom rättspsykiatri som ensamt. Det skapar en önskan och vemod efter betydelsefulla 

och nära relationer, samt en längtan efter gemenskap och vänskap med andra människor 

(Höörberg, 2008). 
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Den andra studien visar på att personalen använder sig av ‘’fostrande tekniker’’. 

Personalen strävar efter att patienterna ska bete sig på ett önskat sätt och för att 

patienterna ska bli mer hanterbara används ‘’korrigeringar’’, vilket innebär att ‘’gott’’ 

beteende belönas och ‘’icke gott’’ beteende negligeras, tillrättavisas eller följs av en 

negativ konsekvens. Samtidigt som det finns en omtanke och försök till att se 

‘’människan bakom brottet’’ präglas vårdandet av straff och belöning. Vårdarna 

berättade även om situationer då de kliver ur sitt professionella ‘’jag’’ (Höörberg, 

2008). 

  

De vill stå upp för orättvisa mot patienterna men tycker det är jobbigt att stå emot och 

viljan att inte vilja ‘’hänga ut’’ sina kollegor och använder då att det kanske kan beror 

på att kollegan har en ‘’dålig dag’’. En mörk hemlighet som vårdarna delar med 

varandra som bringa fram en sammanhållning i arbetsgruppen. Känslor som maktlöshet 

och likgiltighet hos vårdarna kan uppstå om patienterna inte klara de motgångar som 

kan uppstå i ett liv utanför murarna (Höörberg, 2008).     

 

 

5.2 Hanteringsstrategier inom psykiatrin 
I SBU:s (2016) rapport har de använt sig av en kvalitativ ansats med hjälp av 

observationer. Där har de utgått från en befintlig originalrapport bestående av NICE 

Clinical guideline från 2005 samt två senare systematiska översikter. Även i 

originalrapporten har man använt sig av en kvalitativ metod också med hjälp av 

observationer. Båda rapporterna studerar olika former av förebyggande åtgärder för att 

förhindra våld och aggression inom psykiatrisk slutenvård, akutmottagningar samt 

öppenvård. Rapporterna syftar också till att studera utvärderade samt förebyggande 

strategier som; 

särskild tillsyn, ändring av den fysiska miljön samt hanteringsstrategier och utbildning 

av personal. Originalrapporten syftar även till att se till den särskilda tillsynen inom 

slutenvård. Studien omfattade personer som var minst 16 år och äldre (SBU, 2016). 

 

Författarna redovisar att den nya rapportens underlag var; 

”Otillräckligt för att kunna avgöra effekten av krisplaner på förekomsten av våldsamma 

händelser inom akutsjukvård, öppenvård och psykiatrisk slutenvård. Författarna ansåg 

även att underlaget var otillräckligt för att kunna avgöra effekten av krisplaner på 

förekomsten av våldsamma händelser inom akutsjukvård, öppenvård och psykiatrisk 

slutenvård” (SBU, s. 1, 2016).  Nedan presenteras båda resultaten närmare (SBU, 2016). 

 

 

5.3 Originalrapportens resultat 
I studien utvärderades vårdmiljön för att kunna minska våldshändelser då man 

undersökte olika typer av avskiljningsrum. Originalrapporten undersökte personalen och 

patienternas attityder till att använda sig av sinnesstimulerande avslappningsrum så 

kallat ”sensory modulation rooms” (SBU, s.1, 2016) istället för de befintliga 

avskiljningsrummen. Originalrapporten studerade även den allmänna utformningen av 

vårdavdelningarna samt effektmåttet av antal fall av; 

våldshändelser, avskiljningar och patienters och personals erfarenheter och attityder till 

förändrad fysisk miljö. Studien påvisade inga slutsatser om en förändrad fysisk miljö 

hade någon effekt på vålds- och aggressionsfrekvens. I originalrapporten studerades 
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hanteringsstrategier inom slutenvård där de studerade det vetenskapliga underlaget för 

utvärdering av hanteringsstrategier för att förebygga våld och aggression. Då de 

studerade utvärderade olika typer av generella aggressionshantering riktade mot vuxna 

patienter inom slutenvård med hjälp av observationer. Det erbjöds även 

utbildningsprogram för personal med syfte att hantera avskiljning av patient, kunna se 

tidiga tecken och kunna ingripa hos en person med aggressivt beteende (SBU, 2016). 

 

I originalrapporten studerades akutmottagnings förhållningssätt för att förebygga våld 

och aggression där det studerades olika hanteringsstrategier samt träningsprogram för 

personal. Syftet med studien var att med hjälp av hanteringsstrategier samt 

träningsprogram kunna förhindra och förebygga våld och aggression situationer att 

uppstå inom akutvården. I originalrapporten studerades även den fysiska miljön på 

akutmottagningar med hjälp av observationer då man ville se till möjliga förändringar. 

Utfallet blev införskaffade av metalldetektorer, förändrade arbetsrutiner samt 

utbildningsprogram (SBU, 2016). 

 

Originalrapporten studerade även öppenvården; vid vårdcentraler, hem för äldre, 

allmänna platser, hemtjänst inom somatisk och psykiatrisk vård där man med hjälp av 

en systematisk översikt, tre RCT-studier samt tre observationsstudier undersökte 

åtgärder för att förebygga våld och aggression inom öppenvård (SBU, 2016). 

 

 

5.4 Den nya rapportens resultat 
Nice guidelines NG10 författare ansåg att det var det befintliga vetenskapliga 

underlaget var begränsat gällande att särskild tillsyn minskar frekvensen 

våldsamt/aggressivt beteende, hos vuxna patienter inom psykiatrisk slutenvård jämfört 

med sedvanlig vård. Nice guidelines NG10 visar på att patienter vill bli observerade av 

personal de känner och att personalen kände stress i samband vid särskild tillsyn (SBU, 

2016). 

 

SBU:s rapport från 2016 studerade förändringar i den fysiska miljön inom slutenvård då 

det genomfördes två observationsstudier med 251 patienter inom psykiatrisk slutenvård. 

I rapporten studerades specialiserade behandlingsavdelningar och ombonade 

avskiljningsrum och hur detta påverkade och utlöste våldsamt och aggressivt beteende. I 

en psykiatrisk slutenvård gjordes en observationsstudie med 14 834 personer visade att 

tillgång till utomhusmiljöer respektive möjligheten till speciella säkerhetsåtgärder 

gjorde så att det utfördes desto mer avskiljningar då patienterna utvecklade ett mer 

våldsamt och aggressivt beteende. Däremot så minskade det våldsamma och aggressiva 

beteendet när patienterna fick mer tillgång till privata utrymmen detta i samband med 

bättre bekvämlighet för patienterna samt mer lättövervakade vårdavdelningar. En annan 

observationsstudie med 116 deltagare visade på att mer ombonade avskiljningsrum 

uppskattades och upplevdes positivt av patienterna. Denna observationsstudien kunde 

inte visa på om detta minskade risken för att våld och aggressivt beteende hos 

patienterna. Därför anses denna studie vara begränsat vetenskapligt underlag (SBU, 

2016). 

 

I rapporten undersöks handlingsstrategier inom slutenvården och genom det insamlade 

materialet. Det insamlade materialet i studien kunde dock inte avgöra om 

utbildningsprogram i aggressionshantering reducerade fallen av våldsamt eller 

aggressivt beteende hos patienterna inom den psykiatriska slutenvården. Personalen 



12 

 

framförde dock att träning har en positiv inverkan för deras kunskap, självförtroende 

och attityder (SBU, 2016). 

 

Gällande handlingsstrategier med syfte att minska våld och aggression inom 

akutmottagningar fanns det för stora brister i de genomförda observationerna. Det 

ansågs att vara av låg kvalité då de redovisade oklara resultat. Ett resultat som framkom 

var att utbildad personal kan ha en positiv inverkan då det utgör en god effekt för 

personalens förhållningssätt gentemot patienterna. Dessutom var en annan positiv effekt 

att personalen fick en bättre kunskap kring hantering av patienter vid uppkommande 

våldssituationen. Även beträffande handlingsstrategier med syfte att minska våld och 

aggression inom öppenvården var kunskapsunderlaget av låg kvalité (SBU, 2016).  

 
 

5.5 Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser 
I SBU:s (2018) rapport studeras förutsättningar för psykologiska behandlingar och 

psykosociala insatser och hur dessa skiljer sig åt inom rättspsykiatrin, samt inom 

allmänpsykiatrin. Rapporten undersöker även behandlingens betydelse inom den 

rättspsykiatriska vården. Vad effekten blir för de patienter som genomgår behandling 

och vad deras upplevelser är av behandlingen. I rapporten ingår även hälsoekonomi och 

etik. SBU:s (2018) rapport ser till de svenska förhållandena inom rättspsykiatrisk vård 

med hjälp av en kvalitativ ansats. SBU:s (2018) rapport är uppdelad i tre systematiska 

översikter; 

behandlingseffekter av psykologiska behandlingar och psykosociala insatser, patienters 

upplevelser samt hälsoekonomi. Den har kompletterats med kostnader för 

interventioner, vårdkostnader samt kostnader för rättsprocessen. Detta har sedan 

kompletterats med praxisundersökning samt etiska aspekter inom rättspsykiatrin. 

Huvudresultatet visade brist på autonomi och delaktighet hos patienterna och att 

patienterna upplevde utsatthet inom rättspsykiatrin. Kostnaderna för behandlingarna var 

föga om det ses till de omfattande kostnaderna för den rättspsykiatriska vården. 

Rapporten visar på att behandlingar inom KBT (kognitiv beteendeterapi) har utvecklats 

för att kunna användas inom den rättspsykiatriska vården. Studierna skilde sig för 

mycket åt för att kunna framställa en metaanalys och det framkom inga resultat gällande 

psykosociala insatser samt den systematiska översikten av hälsoekonomiska aspekter 

inom rättspsykiatrisk vård (SBU, 2018). 

 

 

5.6 Uppdrag av regeringen 

Vetenskapsrådet fick i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av 

rättspsykiatrisk forskning (Vetenskapsrådet, 2017).  Syftet med rapporten var att se till 

hur utredningar, bedömningar, habilitering/rehabilitering sköts i samband med 

lagöverträdelser. Kartläggningen ska innehålla beskrivning om forskning som bedrivs 

både internationellt och i Sverige och att identifiera kunskapsluckor. 1600 personer 

mellan 25 och 34 år, vårdades 2014 vid rättspsykiatriska enheter enligt statistikuppgifter 

från Socialstyrelsen. Enligt kartläggningen har USA i följ av Storbritannien flest andel 

publikationer. Sverige är bland de nio länder som publicerat mest vetenskaplig litteratur 

inom rättspsykiatrin. Intervjuer och svar ur enkäter från verksamma forskare inom 

området visar att det råder kunskapsluckor och att det finns behov att utveckla 

forskningsstrukturer internationellt och nationellt. Framförallt lyfter forskarna det 

bristande forskningsläget kring kvinnor inom rättspsykiatrin (Vetenskapsrådet, 2017).   
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Speciellt saknas det forskning om vårdens innehåll och patienternas dagliga 

sysselsättningar och hur det i sin tur påverka patienten fysiskt och psykiskt, detta påtalar 

(PAR) Riksföreningen Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin. En annan samverkan 

lyfter även att det är betydelsefullt att patienternas egna erfarenheter om rättspsykiatrin 

tas fram och att det i så fall ska ske regelbundet. Sammanfattningsvis visar denna 

rapporten på stora kunskapsluckor inom rättspsykiatrin. Det saknas forskningsprogram 

och samordning. Forskningsfältet inom rättspsykiatrin har en nationell prägel och 

innebär att varje lands rättssystem och lagstiftning definierar vad som ingår i 

rättspsykiatrin (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Projektet har kartlagts genom en bibliometrisk analys för perioden 2000 - 2015. Denna 

analys visade att det publicerats 3800 publikationer mellan 2000 till 2015. Aktiva 

forskare intervjuades även för projektet. Detta för att lyfta styrkor och brister med 

forskningsfältet både i Sverige och i andra länder, men också vad forskarna själva 

tycker behövs utvecklas och förbättras i detta forskningsområdet. Forskarna har mellan 

10 till 38 års erfarenheter inom rättspsykiatrisk forskning och representerar olika 

forskningsområden för rättspsykiatri som till exempel filosofi, psykologi, psykiatrin, 

kriminologi/sociologi, straffrätt och etik. Även enkäter skickades ut till 82 aktiva 

forskare inom rättspsykiatrin i Sverige (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Frågorna i enkäten handlade om forskningsaktiviteter, forskningsläger inom 

rättspsykiatrin och behovet av utökad forskning. Av 82 besvarade 28 enkäten och nästan 

alla av dem lyfte fram det stora behovet av mer forskning gällande olika former av 

behandling inom rättspsykiatrin såsom våldsbeteende, farmakologiska behandlingar, 

missbruksbehandlingar, omvårdnad i olika former, rehabilitering samt forskning kring 

användandet av tvång. De påtalade även att saknas forskning om olika sorters 

riskbedömningar och åtgärder vid riskbeteende. Slutligen betonades bristande 

forskningen om anhörigas roll i en förändringsprocess och att omhändertagandet av de 

har blivit åsidosatt och är underutvecklad. De övergripande observationerna visade på 

svårigheter att avgränsa då det rättspsykiatriska forskningsfältet är ett brett och 

multidisciplinärt. Det psykiatriska fältet består av många specialiserade områden och 

dessutom kopplas det även till helt andra fält som exempelvis; kriminologi och juridik. 

Forskningsfältet är relativt nytt och behöver utvecklas vidare. I och med att det 

rättspsykiatriska vårdbehovet avgörs i svenska domstolar, kan inte den rättspsykiatriska 

vården i Sverige inte heller jämföras med den i andra länder eller att man förlitar sig på 

internationell forskning om rättspsykiatrisk vård (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

6. Teoretiska utgångspunkter 
 

Våra teoretiska utgångspunkter omfattar utvecklingsteknologin samt Maslows 

behovshierarki. Dessa två teorier kommer att utgöra referensramen då vi studerar dessa 

teorier med vår redan insamlade data från vår studie. 

 

6.1 Utvecklingsekologin 

Under 1900-talet tog Bronfenbrenner inspiration från psykologen Lewin och 

psykologisk ekologi och utvecklade Utvecklingsekologin. Teorin syfta till för att visa 

människans utveckling och att utvecklingen sker i olika sammanhang, i samspel och i 

interaktioner med olika omgivningsfaktorer. I första hand riktar sig teorin mot barn, 
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men Bronfenbrenner menar att utveckling sker under hela våra liv och därför kan 

utvecklingsekologin tillämpas under hela människan existens (Johansson, 2012).  

 

Bronfenbrenner beskriver sin modell som en rysk docka, där varje docka illustrerar 

människans olika områden. Varje docka plockas stegvis isär för att bringas närmare sin 

inre kärna (Johansson, 2012). Modellen är även tecknad med hjälp av cirklar som har en 

gemensam medelpunkt. Modellen består av fyra analysnivåer men följs inte i någon 

speciell rangordning. Dessa analysnivåer består av mikro, meso, exo och makrosystem.  

Bronfenbrenner skiljer dessa system åt och menar att varje nivå skapas av normer, 

värderingar och attityder. Mikronivå som är den lägsta nivån och fokuserar på familjer 

eller grupper. När olika typer av mikrosystem interagerar uppstår mesosystemet. 

Exosystemet syftar till den yttre miljön och makrosystemet inriktar sig på samhälle och 

kultur (Andersson, 2015).  

 

Bronfenbrenner menar att psykologi inte fokuserar så mycket på omgivningen runt 

omkring en individ, utan mer på själva personen (Meeuwisse & Swärd, 2015).   

Bronfenbrenner menar att utvecklingen sker successivt och om barnet fått uppleva 

traumatiska händelse i sin barndom kan det följa barnet i senare utveckling, men att det 

är möjligt att reparera dessa brister. Han beskriver personer i utveckling som icke 

oskrivna blad och att miljön individen visats i sätter sina avtryck (Meeuwisse & Swärd, 

2015). Enligt utvecklingsekologin kan människors utveckling påverkas om barndomen 

varit traumatisk och att det i sin tur kan leda till kriminella handlingar, missbruk och 

destruktiva handlingar och hur stor påverkan det kan ha i ett motivationsarbete.  

Bronfenbrenner belyser även bristen på relation kan ta stor skada på barnet och att 

materiella ting och goda hygien förhållanden inte är det centrala under en god 

utveckling (Meeuwisse & Swärd, 2015). Bronfenbrenner förklarar även att ekonomisk 

kris kan vara en viktig faktor som spelar in i barnets utveckling. Beroende på kön, ålder, 

klassbakgrund, möjligheter till utbildning, arbete eller militärtjänst drabbades barnen på 

olika sätt. De som drabbades hårdast var små pojkar med en pappa som var fattig, 

arbetslös eller vid ökad alkoholkonsumtion (Meeuwisse & Swärd, 2015). 

  

 

6.2 Humanistiskt perspektiv 
Maslow (1908 - 1970) var en av de mest inflytelserika humanistiska psykologerna. Den 

humanistiska psykologin menar att människan föds god och som en fri varelse där en 

positiv miljö kan vara utvecklande (Karlsson 2012). På detta sätt kan människan uppnå 

sin maximala potential. Han menade att varje människa har medfödda drivkrafter som 

försöker uppnå utveckling och självförverkligande (Karlsson 2012). Karlsson (2012) 

menar att den sanna mänskliga naturen träder fram om personen får utvecklas i en 

positiv och stödjande miljö och där kreativa krafter har obehindrat spelrum. Ur ett 

humanistiskt perspektiv har människan en inre drivkraft och en stark vilja att 

förverkliga sig själv till skillnad från psykoanalyser där människan drivs av sina egna 

drifter. Sociala band, miljö, psykiska och fysiska faktorer påverkar utfallet hos 

människan och hur ett självförverkligande är tänkbart (Karlsson, 2012). Inom 

rättspsykiatrin arbetar man utifrån ett humanistiskt perspektiv detta var i beaktande när 

vi valde ut våra teorier. 
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6.3 Maslows behovshierarki  
Abraham Maslow utvecklade 1987 en behovsteori och menade att människan har behov 

som måste tillfredsställas för välbefinnande och utveckling. När dessa behov 

tillfredsställs bildas drivkraft för beteenden. Dessa två typer av behov innefattar; 

bristbehov och växtbehov (Karlsson, 2012). Bristbehoven omfattar de grundläggande 

behoven, de fysiska, psykiska och sociala behoven är nödvändiga för en individ. 

Bristbehov består av fysiologiska behov: mat, sömn, törst och sex (Karlsson 2012). 

Behov av säkerhet och trygghet samt behov av uppskattning; att uppnå saker och ting, 

vara duktig, få beröm och erkännande. Maslow menade att om första steget i hierarkin 

uppfylls kan en person ta sig till nästa steg. Skulle ett av bristbehoven inte 

tillfredsställas hamnar personen i obalans och måste börja om genom att tillfredsställa 

tidigare behov. Växtbehov kan däremot inte mättas. Enligt Maslow rör man sig uppåt 

hierarkin under livets gång. Mat och trygghet är det som intresserar ett spädbarn och 

som tonåring är det de sociala behoven som behöver tillfredsställas. Det är först som 

vuxen en människa kan nå självförverkligande. Olika händelser i livet kan göra att en 

människa faller tillbaka i hierarkin. Det kan bland annat bero på sjukdom, sorg och 

olyckor. I detta fallet är det i så fall viktigare med trygghet och kärlek än 

självförverkligande och kreativitet. Maslows teori används inom hälso och sjukvården 

bland annat i Sverige där man med hjälp av Maslows hierarki försökt öka personalens 

kreativitet och arbetstillfredsställelse vilket vi försöker studera inom psykiatrin 

(Karlsson, 2012).  

 

 

6.3.1 De basala behoven 

De behov som vanligtvis tas som utgångspunkt för motivationsteori är de så kallade 

fysiologiska enheterna (Maslow 2013). Två nya forskningslinjer gör det nödvändigt att 

återuppliva våra sedvanliga uppfattningar om dessa behov. Dels utvecklingen av 

begreppet homeostas och för det andra att upptäckten att aptit är en ganska effektiv 

indikation på faktiska behov eller brister i kroppen. Homeostas hänvisar till kroppens 

automatiska ansträngningar för att upprätthålla ett konstant, normalt tillstånd av 

blodflödet. I Maslow (2013) beskrivs även processen för vatteninnehållet i blodet, 

salthalten, sockerhalten, proteinhalten, fettinnehållet, kalciumhalten, syrehalten, 

konstant väte och blodets konstanta temperatur. Självklart kan denna lista utökas till att 

omfatta andra mineraler, hormoner, vitaminer etc. (Maslow, 2013).  

 

Young har i en ny artikel summerat arbetet med aptit i förhållande till kroppens behov 

(Maslow 2013). Om kroppen saknar vissa kemikalier tenderar individen att utveckla en 

specifik aptit eller partiell hunger för det specifika livsmedlet. Vi kan inte identifiera 

alla fysiologiska behov som homeostatiska (ständigt behov av att bli tillfredsställda). 

Till Exempel är inte sexuellt behov, sömn, aktivitet och moderligt beteende hos djur är 

homeostatiska (Maslow 2013). Maslow (2013) påpekar även att de fysiologiska 

behoven och det konsumerande beteendet fungerar som kanaler för resterande behov. 

Det vill säga; skulle en person tro att hen är hungrig, kan hen egentligen söka efter 

bekvämlighet, än mat. Maslow (2013) vänder även på det och menar det är möjligt att 

tillfredsställa hungern delvis genom andra ‘’aktiviteter’’ som till exempel att dricka 

vatten eller rökning av cigaretter. Om en människa skulle saknar allt i livet, på ett 

extremt sätt, är det mer troligt att människan vara mer motiverad att söka efter de 

bristbehov som innefattar livsmedel. Maslow (2013) menar att skulle människan sakna 

kärlek, trygghet och mat skulle människan troligen söka efter mat mer än någonting 

annat. Om alla fysiologiska behov inte är tillfredsställda måste människan prioritera 



16 

 

vilket behov som ska tillfredsställas främst, det gör att resterande behov blir obefintliga 

eller skjuts in i bakgrunden. Efter att de basala behoven är tillfredsställda, börja nya 

behov träda fram, dessa behov benämner Maslow (2013) som säkerhetsbehoven, 

kärleksbehoven och självförverkligande.  

 

Säkerhetsbehovet; Om de fysiologiska behoven är relativt väl tillfredsställda framträder 

en ny samling av behov (Maslow 2013). Dessa behov kategoriseras som 

säkerhetsbehoven. Maslow menar att allt som sagts om de fysiologiska behoven är lika 

viktiga, men i mindre omfattning som dessa behoven. Organismen kan lika väl vara helt 

dominerad av dem. Dessa behov utgör människans beteenden och människans kapacitet 

till att utföra vissa saker och bidrar till människans utveckling. I Maslow (2013), 

beskrivs människan som en ‘’safety - seeking mechanism’’.  

Spädbarn och vuxna reagera på helt olika sätt om de känner att sin säkerhet är i fara. 

Förmodligen kommer ett barn uppleva fara eller rädsla vid obekanta situationer, ett 

exempel som tas upp i Maslow (2013) är om barnet skulle gå vilse eller av någon 

anledning avskiljas från sina föräldrar en kort stund eller om barnet möter nya ansikten, 

situationer eller uppgifter. Föräldrarna har en skyddande roll i barnens ögon, vilket 

Maslow menar syns när ett barn klamra sig fast vid sin förälder vid en situation som 

barnet upplever obehaglig 

 

Den friska, normala, lyckliga vuxna människan i vår kultur är till stor del nöjd med sin 

säkerhet, menar Maslow (2013).  Ett fredligt och behagligt samhälle gör sina 

medborgare säkra på att de känner sig trygga. Trygga från de vilda djuren till exempel, 

extremt klimat, kriminalitet, överfall, mord och tyranni. Därför känner inte heller 

människan ett behov av att tillfredsställa sina säkerhetsbehov och det är inget som 

motivera människan till att söka efter heller. Precis som en mätt man inte längre känner 

sig hungrig, känner en säker man inte längre sig hotad (Maslow 2013). 

 

Kärleksbehoven; Om både de fysiologiska och säkerhetsbehoven är väl tillfredsställda, 

kan det utveckla känslor hos människan som kärlek och tillgivenhet och 

tillhörighetsbehov. Människan kan ju börja känna frånvaro av vänner, familj, eller barn 

(Maslow 2013). Människan känner en längtan efter goda och trofasta relationer med 

andra människor, en önskan efter en plats och gemenskap i en likasinnad grupp. 

Människans sökande efter en sådan plats kommer göra att hen till och med glömmer att 

hen gång var hungrig (Maslow 2013). En sak som måste lyftas vid denna punkt är att 

kärlek inte är synonymt med sex, menar Maslow (2013). Sex kan ses som ett rent 

fysiologiskt behov. Vanligtvis behövs inte kärlek och sexuellt beteende vara 

sammanflätade, utan att varje individ uppfattar kärlek på olika sätt och har olika behov. 

Det vill säga att kärlek är så mycket mer än bara sex. Maslow (2013) menar också att vi 

inte kan förbise det faktum att kärlekens behov innefattar både att ge och ta emot kärlek. 

Självförverkligande; Alla människor i vårt samhälle har ett behov av en utvärdering av 

sig själv, detta innefattar själv bedömning eller självkänsla (Maslow 2013). Vi 

människor vill hela tiden utveckla vår kapacitet och prestation. Detta för att öka vår 

självständighet och frihet. Maslow menar även att människor är i behov av önskade 

rykten om sig själv, respekt från andra människor, uppmärksamhet och uppskattning 

(Maslow 2013). 
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6.4 Kritik mot Maslows behovshierarki 
Det finns kritiker som har riktat hård kritik mot Maslows behovshierarki och menar att 

det inte finns empiriskt stöd för teorin. De hävdar också att människan har fler och mer 

komplexa behov är dem Maslow beskriver. De menar även på att människor har 

individuella behov och att Maslows teori är generaliserande (Karlsson, 2012). 

 

 

7. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs vår metodologiska ansats. I denna studien använde vi oss av en 

kvalitativ ansats, då syftet med studien var att lyfta respondenternas erfarenheter och 

tankar kring motivation i en miljö präglad av säkerhet. Vi har intervjuat två skötare, en 

kriminalvårds ansvarig, en beteendevetare och en sjuksköterska som arbetar på en 

rättspsykiatrisk klinik i Sverige. I denna studien belyser respondenterna motivation hos 

patienter, motivation hos personal samt vilka svårigheter det finns med att skapa 

motivation. Då kliniken respondenterna arbetar på är avskalad och stimuli fri. Studien 

belyser hur denna miljö eventuellt kan påverka patienter i en förändringsprocess. 

Studien lyfter även förslag från respondenterna om önskade eventuella förändringar 

inom verksamheten för att öka motivationen hos patienterna till att delta i vården. Hur 

motiverar personalen patienter till vård och behandling och dess svårigheter men också 

hur motiveras personalen på sin arbetsplats. Innan intervjuerna startades förklarade vi 

syftet med studien och alla respondenterna tillfrågades om vi fick tillåtelse att spela in 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014).  Ljudinspelningen startades därefter via en 

‘’app’’ på en mobiltelefon som en av författarna ansvarade över.  
 

 

7.1 Metodologiska utgångspunkter 

I denna studien används den hermeneutistisk ansats. Vår studie syftar att se till den 

sociala verkligheten som utgör den yttre och objektiva verkligheten, med detta som 

utgångspunkt i denna studie valdes en hermeneutisk utgångspunkt. Studien syftar till att 

får en djupare förståelse kring mänskliga beteenden och förståelse kring individens 

handlingar (Thuren, 2016). Enligt hermeneutiken är forskningen personifierad och en 

viktig faktor i denna studien var att låta respondenterna får möjlighet att tala och svara 

fritt under intervjuerna (Thuren, 2016). I denna studie har minnen, upplevelser och 

sinnen haft stor inverkan på hur materialet ska tolkas efter intervjuerna, detta främst för 

att syfte och frågeställningar flera gånger under studiens gång ändrats eller formulerats 

om (Thuren, 2016). Konsekvensen av detta tillvägagångssätt vid tolkning kan innebära 

tvivelaktighet kring trovärdigheten. Trovärdigheten har stärkts genom att studien haft 

rätt kontext under hela studiens gång, vilket synliggjort den röda tråden (Thuren, 2016). 

För att ha möjlighet att tolka det insamlade materialet lättare, har vi transkriberat 

materialet och tillsammans plockat ut citat och utsagor som vi blivit delgivna av 

respondenterna. De citat och utsagor som valts ut illustrerar respondenternas olika 

tolkningar kring begreppet motivation, vilket ger en djupare förståelse kring personalens 

erfarenheter om motivation (Thuren sid. 2016).  Enligt hermeneutiken har människan 

intentioner som yttrar sig i språk och i handling och till skillnad från positivismen är att 

förstå människor och livssituationer det som intresserar en hermeneutiker (Patel & 

Davidsson, 2016).   
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7.2 Kvalitativ ansats  
I denna studien har vi valt att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt. En 

kvalitativ metod bygger på ‘’mjuk data’’ i form av intervjuer och tolkande analyser 

(Patel & Davidsson 2016). I denna studien har intervjuer använts som sedan tolkats med 

hjälp av hermeneutiken. Inom hermeneutiken används i regel en kvalitativ ansats där 

fokus ligger på insamling av ord i sin analys då forskaren ser till det praktiska 

forskningsresultatet (Thuren, 2016). En kvalitativ ansats syftar till att lägga fokus på hur 

den sociala verkligheten ser ut (ibid). Detta betraktas som ett induktivt synsätt på 

förhållandet mellan praktik och teori där forskaren ser till den sociala verkligheten 

vilket vi gör i vår studie (ibid). Genom induktion dras det generella slutsatser där vi till 

följt av observationer och intervjuer ser till sannolikheten och sedan presenterar ett 

resultat detta kan dock inte framställas som en bevisande slutsats (Thuren, 2016). I 

denna studien studerades människor och deras inställning, upplevelse och kunskap kring 

motivation. I studiens intervjuguide har öppna frågeställningar arbetats fram, detta för 

att ge möjlighet för respondenterna att fritt få besvara studiens frågor, utifrån 

respondenternas egna erfarenheter (Thuren, 2016).  Genom en kvalitativ ansats kan vi få 

förståelse för vårt ämne då vårt syfte är att se till våra respondenters berättelser. En 

kvalitativ studie innefattar abstrakt kunskap alltså inget som kan ur ett 

kunskapsperspektiv inte bevisas i samma utsträckning som ett matematiskt tal, som kan 

göras i en kvantitativ studie (Bryman, 2011). 

 

 

7.3 Planering  
I denna studien valde vi att intervjua personal som arbetar på en rättspsykiatrisk klinik 

med säkerhetsklass 1 i Sverige. Vi tog kontakt med en chef som arbetade på 

öppenvårdsenheten och efterfrågade 5–6 skötare och socialpedagoger på en 

rättspsykiatrisk klinik. Anledningen till att vi efterfrågade skötare och socialpedagoger 

var för att studien syftade till att belysa svårigheter och möjligheter med att motivera 

patienterna till vård på en rättspsykiatrisk klinik med hög säkerhet och behandling i 

vardagen. För att frågeställningarna skulle besvaras valde vi att efterfråga personal som 

har mest kontakt med patienterna. Vi tilldelades fem personer som arbetar på kliniken 

och fick deras mailadresser för att kunna bestämma datum, plats och tid för 

genomförande av intervjuerna. Vi skickade ut missivbrev som förklarade syftet med 

studien och för att motivera respondenterna till att delta i studien (Patel & Davidsson, 

2016). Fyra av dessa återkopplade efter att vi kontaktat de, men totalt tre valde att ställa 

upp på intervjuer. Dessa tre vi blev tilldelade hade dock andra professioner än skötare, 

men de kunde ändå besvara våra centrala frågeställningar till vårt syfte. Efter en 

efterfrågan till av skötare till studien fick vi kontakt med fyra skötare som valde att delta 

i studien. En av intervjuerna varade dock endast i 10 minuter, så vi valde att plocka bort 

den intervjun. Vid en annan intervju uppstod det problem med vår ljudapp och kunde 

därför inte använda oss av det inspelade materialet. Under intervjun förde en av 

författarna till studien anteckningar och ansvarade över inspelningen. Respondenterna 

var i varierande åldrar och hade arbetat olika länge på kliniken. Totalt genomförde vi 

sju intervjuer, men använde oss av fem. 

 

 

7.4 Förberedelse 

Förberedelse inför intervjuerna började med att vi skrev en projektplan om vårt valda 

problemområde, där vi beskrev val av metod, sökte efter tidigare forskning och arbetade 

fram syfte och frågeställningar (Patel & Davidsson 2016). I denna studien används även 
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en intervjuguide (se bilaga 1), som syftade till att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Vi utförde även en provintervju med varandra (författarna), detta för att 

pröva och se om uppläggning av intervjufrågor är fördelaktiga och om den valda 

tekniken (kvalitativa intervjuer) var rätt till vår studie (Patel & Davidsson, 2016). Vi 

diskuterade svårigheterna med att genomföra en intervju och vad vi behövde för 

materiellt för att kunna genomföra intervjuerna.  Innan första intervjutillfället 

formaterade vi ett missivbrev (se bilaga 2) som vi sedan skickade ut till våra 

respondenter. Tanken bakom vårt missivbrev är för hänsyn till forskningsetiska aspekter 

som; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Patel & Davidsson, 2016).  Vi gick även igenom vår intervjuguide med vår handledare, 

detta för att få en utomståendes synpunkter på våra valda frågor och för att vi inte skulle 

missa viktiga områden till studien. Vi var även noga med att formulera öppna frågorna. 

Detta för att respondenterna inte skulle känna sig tvungna att besvara frågorna på ett 

visst sätt, utan istället har möjlighet att tala fritt utifrån egna upplevelser, tankar och 

idéer (Bryman, 2011). I denna studien delades frågorna in i olika teman i 

intervjuguiden, detta för att täcka alla områden som skulle besvara våra centrala 

frågeställningar (Patel & Davidsson 2011). Frågorna delades in i; Inledande frågor, 

centrala frågor och avslutande frågor. Frågorna ställdes i en bestämd ordning.  

 

 

7.5 Genomförande  
Den ursprungliga tanken var att genomföra intervjuerna på avdelningen, det skulle dock 

innebära att vi skulle vara tvungna att skriva intervjuer för hand och inte har möjlighet 

att spela in dem. Vi valde därför att fråga om vi kunde genomföra intervjuerna utanför 

den låsta avdelningen där vi hade möjlighet att spela in intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes i ett konferensrum som vi bokade innan intervjuerna. Två av intervjuerna 

genomfördes genom telefon, då dessa respondenter inte hade möjlighet att möta upp oss 

utanför avdelningen. Nackdelen med telefonintervju var att vi inte kunde se 

respondentens kroppsspråk som vi hade gjort vid de intervjuer som gjordes ansikte mot 

ansikte (Bryman, 2011). Innan intervjun frågade vi respondenterna om vi fick spela in. 

Intervjuerna tog ungefär lika lång tid att genomföra, fem av intervjuerna varade ungefär 

i 30 - 40 minuter. En av intervjuerna varade i dock endast 10 minuter. Vi upplevde att 

respondenten inte kände sig bekväm under intervjun och valde därför att inte ha med 

den i vår studie (Bryman, 2011). I denna studien valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att 

respondenterna har stor frihet att formulera sina svar (Patel & Davidsson, 2016). Vi 

ville även har möjlighet att gå utanför den bestämda ordningen i intervjuguiden och 

försöka skapa en känsla av ett genuint samtal än en intervju (ibid).  I och med den 

hermeneutisk inriktning i denna studien, utformades frågor med känslomässigt färgade 

karaktär, detta för att få en djupare förståelse kring respondentens erfarenheter och 

frågor (Patel & Davidsson, 2011).  

  

 

7.6 Analys 

I denna studie har det insamlade materialet transkriberats. Transkribera syftar till att 

ändra från en form till en annan form och i denna studien har muntliga intervjusamtal 

omvandlats till skrift, som vi sedan skrivit ut (Patel & Davidsson 2016). 

Transkriberingen genomfördes genom att vi lyssnade på det inspelade materialet och 

samtidigt skrev ner det som sas. Utskrifter av samtliga intervjuer var starten på 

analysprocessen (Patel & Davidsson, 2016). Vi transkriberade inte materialet 
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tillsammans, utan transkriberade hälften av intervjuerna var. Transkriberingarna 

analyserade vi sedan tillsammans och plockade ut citat och utsagor som besvarade våra 

frågeställningar. Vi bearbetade vårt material en kort tid efter intervjutillfällena så vi 

kunde minnas vad som sagts (Kvale & Brinkman 2017). Vi formulerade inga nya frågor 

under studiens gång utan höll oss till vår ursprungliga intervjuguide.  

 

I Kvale och Brinkmann (2017), beskrivs analytiska steg som kan göras vid en kvalitativ 

ansats. Ett av stegen innebär att respondenten beskriver hur den upplever, känner och 

handlar utifrån ämnet som diskuteras i intervjuerna. Detta är inget vi har analyserat då 

dessa påståenden endast beskriver respondenternas livsvärld (Kvale & Brinkmann 

2017). Ett annat steg innebär att intervjupersonerna ser en annan betydelse i det hen 

upplevt, detta kan beskrivas som en självanalys (Kvale & Brinkman, 2017). I denna 

studien ville vi se till erfarenheter kring motivation och hur personalen arbetar för att 

skapa motivation för att patienterna ska delta i vården.  

 

Detta sågs som en viktig komponent hos samtliga respondenter, men uppfattades på 

olika sätt. En av respondenterna ansåg att motivation är viktigt för båda parter, det är 

viktigt att personalen också känner sig motiverade. Ett av stegen syftar till att analysera 

och koda det utskrivna materialet, detta för att för att nya synvinklar på ämnet, menar 

Kvale & Brinkmann (2017). I denna studien har det insamlade materialet analyserats 

genom kodning. Det utskrivna materialet har delats in i relevanta avsnitt som besvara 

studiens frågeställningar, detta för att få en bättre överblick över det material som 

samlats in (Kvale & Brinkmann 2017). Motivation har i denna studien varit ett centralt 

begrepp. Erfarenheter kring motivation från samtliga respondenter har knutits samman 

och för att lättare kunna urskilja ett uttalande (Kvale & Brinkmann 2017).    

 

Kvale och Brinkmann (2017) beskriver analysmetoden meningskoncentrering där man 

analyserar utskrivna intervjuer för att tydliggöra resultatet. I analysmetoden 

meningskoncentrering fokuserar forskaren på att plocka ut det mest väsentliga i det 

insamlade materialet (Kvale & Brinkman 2017).  Vi kortade därför ned vårt insamlade 

material från respondenterna till mindre formuleringar och delade in materialet i sex 

kategorier. En del av respondenternas uttalande var långa och vi valde i denna studien 

att korta ner uttalanden genom att beskriva den centrala respondenten sagt med egna ord 

(Kvale & Brinkmann).   

 

 

7.7 Kvalitetskriterier och validitet 
Validitet innebär om slutsatserna framställts hänger ihop eller inte och reliabilitet 

betyder om studien har någon tillförlitlighet. Alltså om studien görs på nytt med 

likadana undersökningar blir resultaten detsamma (Bryman, 2011). Nackdelen med en 

kvalitativ metod med hänsyn till denna studie är att den förmodligen inte hade fått 

samma resultat om den hade gjorts på nytt. Det beror på att studien syftar till att vi 

undersöka personalens erfarenheter kring vad som motivera patienter till vård och 

behandling. Erfarenheter kan förändras med tiden och vi kan inte vara säkra att de 

upplevelser vi fått berättade om hade varit samma om vi valt att göra en likadan studie 

igen. I denna studie har vi sett till fyra delkriterier som utgör tillförlitligheten i vår 

studie. Kvalitetskriterierna består av; Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och 

möjlighet att styrka, konfirmera och påverka tillförlitligheten (Bryman, 2011). 

 

Trovärdighet innebär att forskare rapporterar resultaten till respondenterna som tagit del 

av undersökningen för att bekräfta att vi har uppfattat vad som sagts på rätt sätt 
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(Bryman 2011). I denna studien har trovärdigheten stärkts genom ‘’tillbakasändning’’. 

Det innebär att vi under intervjuerna upprepat de meningar, utsagor och 

citatrespondenterna sagt och berättat om, för att de ska ha möjlighet att korrigera sina 

uttalanden (Kvale & Brinkmann 2017).  

Detta i fall respondenten upplever att intervjuaren misstolkat eller inte förstått svaren. 

Samtliga intervjuer har även spelats in och sedan transkriberats, även detta för att stärka 

trovärdigheten i denna studie.  

 

Pålitlighet i kvalitativ forskning är motsvarighet till reliabilitet i kvantitativ forskning, 

det innebär att vi som forskare har redovisat alla steg i forskningsprocessen på ett 

tillgängligt vis (Bryman, 2011). I denna studie har val av undersökningspersoner tydligt 

redovisats, vi försvarar även anledningen till att vår ursprungliga tanke med endast 

skötare i vår undersökning inte gick att genomföra. Studien syftar till motivation i en 

miljö präglad av säkerhet, vilket vi återkommande gånger redovisar i denna studie. Allt 

transkriberat material finns tillgängligt och fanns även att tillhandahålla vid opponering 

tillfället. Materialet kommer att raderas efter att studien är färdigställd, detta för att inga 

bevara anonymiteten i studien (Patel & Davidsson 2011).  

 

Under intervjuerna har vi inte försökt leda respondenten till ett svar, utan de har fått 

svara helt fritt utifrån sina egna tankar och erfarenheter (Bryman 2011). Samtliga 

respondenter har även intervjuats själva i ett konferensrum utanför avdelningen, som har 

behövt bokas, detta för att störningar ska uppstå under intervjuerna. Detta har gjort 

enligt kvalitetskriterium möjlighet att styrka och konfirmera. De valda teoretiska 

utgångspunkterna i denna studie, har inte haft någon inverkan på respondenterna 

(Bryman 2011).  

 

Överförbarhet innebär att studiens resultat ska kunna kännas igen inom likställda 

verksamheter som den som studeras i denna studien (Bryman 2011).  Detta kriteriet 

uppnås till viss del, det som bör hållas i åtanke är att respondenterna inte har samma 

professioner, vilket innebär att de inte heller har samma arbetsuppgifter. Detta gör att 

personalens erfarenheter kring motivation och skapande av motivation för att 

patienterna ska delta i sin vård, kan varierar hos respondenterna. Vi menar att en 

sjuksköterska inte har samma arbetsuppgifter som en skötare eller lika intensiv 

patientkontakt som en skötare. Att motivera en patient som en sjuksköterska kan se 

annorlunda ut, eller upplevas på ett annat sätt, än som en skötare. Eftersom att denna 

kan upplevas svår att genomföra vid ett annat tillfälle handlar överförbarhet här om att 

förse läsaren med rika beskrivningar av den miljö som studerats. I denna studien lyfts 

även miljön kring patienterna och de säkerhetsaspekter personal måste ta hänsyn till vid 

patientkontakt. Detta för att ge läsaren rika beskrivningar av den miljön som beskrivs av 

respondenterna under intervjuerna (Bryman, 2011).  

 

 

7.8 Forskningsetiska överväganden  
I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekterna som innefattar olika 

etiska principer; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Patel & Davidsson 2011).  

Respondenterna har i denna studien har inte utsatts för fysisk eller psykiskt skada eller 

upplevt kränkning.  
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I denna studien ansvarar vi för att allt inspelat material, samt att personuppgifter om 

varje respondent är konfidentiellt. Vi skyddar våra respondenter för utomstående insyn 

av vårt insamlade material enligt konfidentialitetskravet (Patel & Davidsson 2011).  

Informationskravet syftar till att respondenterna ska få information om vår studie vilket 

alla medverkande fick innan intervjutillfället i form av ett missivbrev (se bilaga 2) 

(Patel & Davidsson 2011). Respondenten har även fått information att det är frivilligt att 

delta i denna studie, enligt samtyckeskravet (ibid) och att respondenten när som helst 

under intervjutillfället kunde välja att avsluta sin medverkan i denna studien. I denna 

studien har vi använt det insamlade materialet till denna studie, vilket innefattar 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Dessa etiska aspekter syftar till att respondenterna i 

denna studie inte tar skada genom att delta i studien eller göra intrång i deras 

privatliv.  Den etiska principen att ‘’göra gott’’ innebär att det positiva som kan komma 

av studiens och respondenternas deltagande väger över risken att den gör skada, vilket 

vi övervägde innan vi genomförde intervjuerna (Kvale & Brinkman 2014). 

 

 

 

8. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. För att det ska bli lättare att läsa kommer vi 

besvara våra frågeställningar genom olika teman i form av underrubriker. De frågor vi 

kommer besvara i detta kapitel är; Vilka erfarenheter beskriver vårdpersonalen kring 

motivationsarbete på en rättspsykiatrisk klinik? Hur arbetar vårdpersonalen med 

förhållningssätt, strategier eller incitament för att skapa motivation? Vilka 

erfarenheter, kunskap eller kompetens önskas för att kunna främja motivationsarbete?  

 

De som intervjuats inför denna studien arbetar på en rättspsykiatrisk klinik i Sverige. 

Större delen av våra respondenter är skötare men några som vi blev tilldelade har andra 

professioner, som till exempel sjuksköterska, beteendevetare och kriminalvårds 

ansvarig. Vi kommer kalla respondenterna Johan, Carl, Patrik, Jacob och Stina. 

Nedanför följer en kort presentation om varje respondent.    

 

Respondent 1-Johan  

Johan arbetar som skötare på en rättspsykiatrisk klinik i Sverige och har arbetat på 

kliniken i cirka 4 år. Johan har en undersköterskeutbildning. 

 

Respondent 2 - Carl  

Carl arbetar som skötare på en rättspsykiatrisk klinik i Sverige och har arbetat på 

kliniken elva års tid. 

 

Respondent 3 - Patrik  

Patrik har arbetat på en rättspsykiatrisk klinik i Sverige snart tre år. Patrik profession är 

kriminalvårds ansvarig och vikarierande säkerhetsutvecklare. 

 

Respondent 4 - Jacob  

Jacob har arbetat på en rättspsykiatrisk klinik i Sverige cirka 9 år. Han är anställd som 

beteendevetare och har en utbildning som handlar om organisation och utveckling. 

 

Respondent 5 - Stina 

Stina har arbetat på en rättspsykiatrisk klinik i Sverige i cirka 6 år. Hon har under denna 

tiden arbetat både som skötare och sjuksköterska.  
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8.1 Säkerhetsaspekter och personalens erfarenheter kring dessa 
Vi kommer först beskriva de säkerhetsaspekter personal måste ta hänsyn till vid 

patientkontakt. Detta beskrivs utifrån respondenternas utsagor och svar. I denna studien 

är säkerhetsaspekterna en viktig komponent, då samtliga respondenter beskriver 

svårigheter och möjligheter med att jobba med patienternas motivation till vård och 

behandling med hänsyn till de säkerhetsaspekterna som råder på den rättspsykiatriska 

kliniken. Respondenterna beskriver att säkerhetsaspekterna kan varierar beroende på 

vilken avdelning patienterna vistas i och i denna studien har personal från avdelningar 

med säkerhetsklass 1 intervjuats. Säkerhetsklass 1 innebär att personal måste arbeta 

utifrån den högsta säkerheten inom den rättspsykiatriska kliniken.  

 

Stina beskriver säkerheten på avdelningen som väldigt strikt. Patienterna får inte har 

sina egna kläder på sig på avdelningen, det finns inga tavlor på väggarna, knappt några 

möbler och de möbler som finns är tunga så att de inte går att flytta på. De föremål 

patienterna äter med är i okrossbart material, och alla som ska in på avdelningen måste 

gå igenom larmbågar. Det finns även de patienter som av säkerhetsskäl inte kommer få 

lämna avdelningen alls.  

Johan berättar att de alltid måste arbeta två och två och att det alltid måste finnas min 

fem personal på avdelningen. Även Carl beskriver att de alltid måste jobba två och två 

och att det inte får förekomma något ensamarbete med patienterna.  

 

 

[…] då blev det ett jädra liv om man utsatte sig för det. Vi är alltid minst 

två vad vi än gjorde i patientmiljö. (Carl)  

 

 

Patrik förklarar att det finns en insatsstyrka och att han själv är upphandlad förhandlare 

vid krissituationer och gisslantagning. Samtliga respondenter beskriver även om det 

råder en viss säkerhet upplevs samtliga att bli för bekväma, de beskriver att de vid flera 

tillfällen förekommit att de gått in till patienter själva vilken personal inte får. Patrik 

berättar att han ändå försöker tänka på att inte bagatellisera och att hela tiden vara 

medveten om att det kan finnas farliga patienter på avdelningen.   

 

 

8.2 Relation mellan personal och patient 
Ett återkommande tema i samtliga intervjuer gällande motivation är att respondenterna 

tycker det är viktigt att skapa en god relation till patienten, genom att lära känna 

patienterna. Att skapa goda relationer till patienterna gör att patienten känner sig mer 

motiverad till att delta i vårdprocessen menar de flesta av respondenterna. De 

huvudsakliga arbetsuppgifterna på kliniken är att stötta patienterna i vardagliga 

situationer, prata med patienterna i olika sammanhang, lära känna patienten och försöka 

skapa en lugn miljö runt patienterna. Oavsett om skötare arbetar på dagen eller natten är 

detta de centrala arbetsuppgifterna.  

 

Johan upplever att en del har förutfattade meningar kring arbete på natten, att det 

upplevs att de som arbetar på natten inte gör någonting. Johan beskriver att det oftast är 

lugnare på natten och att patienter har mer tid och möjlighet att prata med personal och 

att det är något som uppskattas av patienterna. Han beskriver att kommunikationen 

mellan personal och patient främjar motivationsarbetet. Johan upplever dagpersonalen 
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inte har samma tid att sitta och prata med patienterna, då det ska utföras en del 

aktiviteter och andra vardagliga saker och när personalen som ska arbeta på natten 

kommer, är patienterna i regel trötta.  

 

 

 

Det är oftast väldigt lugn på avdelningen så man märker att vissa 

patienter stanna kvar uppe för då får de ju chansen att kunna sitta uppe 

och umgås, vi har patienter som vill sitta och snacka och det är 

motivation. (Johan) 

 

 

Jacobs erfarenheter kring att motivera patienter till vård och behandling är att nyckeln är 

skapa en känsla av sammanhang för patienten. Patienten måste förstå vårdkedjan och att 

tydligt formulera vad som krävs för att patienten ska få komma vidare i vården och där 

säkerheten kan sänkas. Jacob menar att utifrån de säkerhetsaspekter som råder inom 

rättspsykiatrin kan det ibland påverka hans arbete kring en patient då han inte får sitta 

själv med en patient. Jacob menar att det förmodligen hade varit mer gynnsamt att sitta 

med en patient själv, rent samtalsmetodiskt.  

 

Motivation kan se annorlunda ut för varje individ och som personal skapas motivation 

av bra arbetskollegor eller roliga aktiviteter på avdelningen. Johan berättar att det är 

motiverande att arbeta med personal han har kul med och att det ska lysa igenom i sitt 

arbete och nå ut till patienterna. Johan beskriver sig själv som rätt fyrkantig med 

rundade hörn och att det är viktigt att bjuda på sig själv för att skapa en rolig miljö för 

patienterna att vara i. Är personalen trötta eller sura ser patienterna det och väljer då 

kanske att spendera mer tid inne på sina rum. Johan berättar att det är viktigt att som 

personal att skapa en skön stämning och hjälpa patienterna att komma ner i varv på 

kvällarna. Han tycker det är viktigt att patienterna ska lägga sig med en positiv känsla.   

 

De flesta av respondenterna beskrev motivation som en viktig komponent för både 

personal och patient. Respondenterna lyfter även att det är viktigt att den personal som 

arbetar på kliniken också känner sig motiverade. Respondenterna syftar till är att bli 

hörda av ledningen, vara uppskattade på sin arbetsplats, ha goda arbetskamrater och att 

se patienter som utvecklas och blir bättre med hjälp av vård och behandling. 

Respondenterna beskriver för och nackdelar med att arbeta på en arbetsplats som är 

avskalad och fyrkantig och vad som främjar deras motivation.  

 

Stina beskriver att hennes nya profession som sjuksköterska har öppnat upp många nya 

möjligheter och att det är något som främjar hennes motivation. Hennes erfarenheter 

inom rättspsykiatrin är att dem tar väl hand om den personal som är drivna och som vill 

utvecklas, men framförallt för sjuksköterskor. Stina berättar att det som främjar hennes 

motivation är att cheferna ger sjuksköterskor stort ansvar och att hon kan med hjälp av 

det växa i sin professionella yrkesroll.  

 

En annan viktig faktor som främjar hennes motivation inom rättspsykiatrin är att se 

patienter som utvecklas och ta sig vidare i vården. Nu när Stina arbetat på de mer 

öppnare avdelningarna berättar hon att hon tycker det är kul att se patienter som hon tog 

emot nere på de låsta avdelningar, har lyckats ta sig till öppenvårdsavdelningarna. 

Något hon saknar som sjuksköterska är patientkontakten, hon upplever att det inte är 

lika mycket patientkontakt när hon arbetar som sjuksköterska som när hon arbetade som 
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skötare. Stina beskriver även skötaryrket som ansvarsbefriande och att det läggs mycket 

ansvar och arbetsuppgifter på sjuksköterskorna. Som sjuksköterska ansvara man mer 

övergripande över patienterna och ska vara arbetsledare. 

 

 

Alltså jag gillade ju att vara skötare på det sättet att man.. man hade ju 

inte lika mycket ansvar på det sättet som man har som sjuksköterska för 

då ska man både arbetsleda, ta hand om patienterna och har det 

övergripande vårdansvaret för patienten i vårdlaget och det… det är mer 

kontroll och mer ansvar på så sätt... (Stina) 

 

 

Johan beskriver att insikten av sjukdomsbilden hos en del patienter kan göra att de blir 

svårt att motivera de till vård och behandling. Han berättar att det finns mycket som går 

att göra, bland annat prata med patienten, men vill inte patienten inse den sjukdomsbild 

hen har blir det väldigt svårt att motivera.  

 

Om jag inte är sjuk varför ska jag delta i en behandling. Det är ju en svår 

grej och för vissa patienter tar det flera år innan de får eller de någonsin 

i huvud taget får en sjukdomsinsikt [...] Jag tror att det är en stor del hos 

oss, just att man kommer in i vården på något sätt med insikten att man är 

dömd till vård. Det är kanske en stor del till att börja med. Vissa säger 

efter de har varit där några veckor: När skrivs jag ut? När får jag gå 

hem? Jag är frisk. Jag förstår inte vad ni mena. Jag mår inte dåligt. 

(Johan) 

 

 

Jacob beskriver även att han brinner för sitt jobb och har som han beskriver det en intern 

motivation. Ett nära samarbete med cheferna där chefen ser vikten i Jacobs arbete 

motivera honom också. Jacob beskrev också de problem som kan uppstå med att 

bedriva vård i en miljö präglad av säkerhet och att det är komplex arbetssituation då 

verksamheten går ut på att bedriva vård i denna miljö.  

 

Jacob beskriver att han vissa dagar upplever svårigheter med att har två arbetssysslor 

och att han upplever att han ibland kan bli störd, rent planeringsmässigt. Om något 

skulle inträffa på avdelningen eller om det skulle fattas personal, är han tvungen att 

släppa andra arbetssysslor för att stötta upp på avdelningarna. Jacob berättar om hur 

viktigt det är att upprätthålla säkerheten så att verksamheten inte blir sårbar om inte 

resurserna finns tillgängliga och att han upplever att det kan försvåra hans arbete. 

 

 

8.3 Personalens erfarenheter kring förhållningssätt, strategier och 

incitament 
Jacob påpekar att vårdmiljön är av betydelse för vården speciellt påverkan för just 

patienterna, bland annat kan inte patienterna vara säkra på när de får träffa sina anhöriga 

och personer som är viktiga för dem. Patienterna kan inte heller ta kontakt med familj 

och anhöriga på sina villkor och det gör att patienterna är i en beroendeställning. Jacob 

beskriver att även om säkerheten inne på kliniken är hög, men även om säkerheten är en 

viktig komponent är det också viktigt som professionell att agera respektfullt mot 

patienterna. Det är viktigt att förstå att patienten tycker det är jobbigt att vara inlåst och 

inte rätt till självbestämmande.  
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Jacob talar även om bemötande och att skaffa sig förutfattade meningar om patienterna 

genom att läsa deras journaler och att detta kan leda till stigmatisering. Han menar att 

det är viktigt som personal att agera likadant mot alla patienter och att han arbeta med 

närhet och distans vid patientkontakt. När bedömning av patient ska genomföras är 

Jacob tvungen att läsa journalerna, men han menar då att det finns ett syfte med att läsa 

journal och att det är för att patienten ska komma vidare i sin behandling, att hjälpa 

patienten vidare utifrån bedömningsinstrument.  

 

 

[...]vi skapar, vi har förutfattade meningar. Skulle jag läsa på om dig 

innan jag träffat dig så kommer jag omedvetet att ja men inte stigmatisera 

kanske men lite åt det hållet att jag skapar mig en fast bild och där tycker 

jag det är jätteviktigt att man som medarbetare. (Jacob)  

  

 

En annan viktig arbetsteknik vid behandling av patienter på en rättspsykiatrisk klinik, är 

bedömningsinstrument, enligt Jacob. Han menar att bedömningsinstrumenten lägger en 

grunden för en god vård för patienten i vårdprocessen och att det är en hög 

prioritetsfråga på kliniken. Jacob menar att, med hjälp av dessa bedömningsinstrument 

kan kliniken lägga in rätt insatser för patienterna, vilket han tror främjar patientens 

motivation till att delta i in vård. Jacob säger att bedömningsinstrument är ett 

hjälpmedel och att det bidrar till att patienten får den vård och behandling den är i behov 

av och att det i sin tur leder till att patienten kan ta sig längre fram i vårdkedjan och 

möjligheten att få ett bättre liv.  

 

Stina beskriver avdelningen som en observationsavdelning och att syftet med 

avdelningen är att ta hand om det mest akuta genom att stabilisera patienterna och 

identifiera vilka svårigheter patienten har. Därefter görs en bedömning om vad för hjälp 

patienten är i behov av. 

 

 

[...] alltså det är ju en observationsavdelning, så mycket är ju bara att ta 

hand om det som är akut mer eller mindre... om man patienterna mår 

dåligt, att stabilisera både deras… alltså miljön runtomkring, situationen 

runt omkring dom och då tänker jag inte typ... sådana psykosociala bitar 

som ekonomi och sånt utan... för det jobbar man ju... egentligen så lite 

som möjligt med för att tanken är ju att dom ska vidare då […] man ska 

börja jobba med att man identifiera vilka svårigheter patienten har, vad 

dom behöver hjälp med. (Stina) 

 

 

Stina berättar om hur personal på kliniken arbetar förebyggande mot att hot och våld. 

Stina belyser också vikten av att ha en god relation till patienterna för att tidigt kunna 

identifiera när patienten blir försämrad. Stina menar att det är svårt att se dessa tecknen 

om personalen inte känner patienten eller om patienten är ny på avdelningen. Skulle 

våld- eller hotsituation uppstå beskriver Stina att det är av stor vikt hur man 

kommunicerar med patienten.  
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[...]prata med talet är en gåva det är det ju verkligen mycket kan ju lösas 

för oftast finns ju det en anledning till att personerna är så arg […] och 

att man gör allt man kan för att försöka lösa det med det men sen är det 

ju inte alltid det går. (Stina) 

 

 

Patrik beskriver dynamisk säkerhet och lågaffektivt bemötande och att det är något han 

arbetat med både inom rättspsykiatrin och kriminalvården. Han berättar också att det 

såg annorlunda ut förr, förr var säkerhet i form av höga murar, staket, taggtråd och som 

han beskriver det; råstyrka, men att för högt testosteron och stora muskler kan provocera 

patienterna till att handla hotfullt eller våldsamt. Förr slog personalen ner problemen 

lätt, det var hård säkerhet och personalen arbetade inte för att förebygga våld på samma 

sätt som idag.  

 

Patrik menar också att det är viktigt med en bra balans i personalgruppen och att det är 

viktigt att personalgruppen har en god kommunikation i arbetslaget för att det inte ska 

uppstå hot och våldssituationer. Patriks erfarenhet av rättspsykiatrin är att goda 

relationer till patienten förebygger våld, Patrik tror att det blir svårare för en patient att 

agera hotfullt eller våldsamt mot en personal som den har en god relation till.  

 

[...] det som ibland kan bli problem om du har en personalgrupp som är 

alldeles… hur ska vi säga… om det är för mycket testosteron eller 

maskulinitet ibland, kan det lätt blir så att det dra iväg lite [...] det är för 

mycket muskler och för lite eftertanke. (Patrik)  

 

 

Även om det är betydande att se till säkerhetsaspekterna påpekar Jacob att det inte ska 

påverka patientens vårdprocess. Jacob menar att det är viktigt att en verksamhet som 

rättspsykiatri, säkerställer så gott det går och att en säkerhetsåtgärd är att personal måste 

få rätt information om patienterna. Jacob berättar även om hur viktigt det är med att 

introducera nyanställda på ett professionellt sätt där man säkerhetsställer arbetsmiljön 

och att stigmatisering inte sker. Jacob beskriver även att det ibland kan vara ‘’högt i 

tak’’ i personalgruppen och att det kan upplevas som jobbigt för nyanställda, men att det 

endast är ett redskap som personalen använder sig av för att hantera den arbetsmiljön 

personalen arbetar på.  

 

Jacob berättar att det kan uttryckas saker i personalrummet som är helt uppåt väggarna. 

Jacob beskriver även den klyftan som råder mellan personal och patient inom 

rättspsykiatrin. Även om man försöker jobba så gott det går för att sudda ut den där 

klyftan, kommer alltid finnas ett “vi” och ett “dom” menar Jacob.  Jacob beskriver 

också att det är viktigt att lämna egna åsikter i personalrummet eller hemma och när 

personal går in på avdelning måste de kunna se människan bakom brottet.  

 

  
Har vi individer som jobbar här som lite stigmatiserar patienter och som, 

för det kan bli ganska högt i tak här bland personalgruppen och det är ju 

för att hantera den stressiga hotfulla våldsamma arbetsmiljön som vi 

jobbar i. Det är ju bara ett redskap som vi människor använder för att 

hantera det här. Att vi kan säga saker i personalrummet som är helt uppåt 
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väggarna. Men det är inte så lätt för dem här nya individerna då. Det kan 

ju försvåra. (Jacob) 

 

 

Jacob belyser vikten av ett lågaffektivt bemötande, kunskap kring motiverande samtal, 

hur man som personal ska jobba med sitt kroppsspråk och hur man ska bemöta hotfulla 

och våldsamma situationer. Jacob beskriver denna kunskap som en betydande del för att 

försöka lösa hotfulla situationer. Att kunna läsa av en patient beskrev också som en 

viktig faktor och sen kunna bedöma hur patienten ska bemötas om den är uppretad eller 

arg. Jacob säger att hans mål i en sådan situation är att ge patienten redskap för att lösa 

situationen på ett adekvat sätt, genom att förklara för patienten att våld inte är lösningen 

till situationen.  

 

När patienten förstår att våld inte är svaret på problemet, kan den börja finna andra 

lösningar istället. Jacob berättar att en metod som brukar fungerar är att be patienten gå 

till sitt rum och när patienten lugnat ner sig erbjuda att samtala med patienten. Jacob 

menar att det inte alltid fungerar och om en patient är väldigt uppjagad så är det kanske 

inte så lämpligt att ställa öppna frågor eller vara väldigt högljudd, då patienten kan vara 

högljudd. Jacob beskriver att det de allra flesta gångerna räcker med att bemöta en 

högljudd patient med lågt tonläge och att det sedan gör att patienten börja sänka sin ton, 

patienten speglar sig i personalens agerande. Hade jag dock gått in till en patient med fel 

attityd, till exempel börjat skrika eller höjt tonen hade det förmodligen provocerat 

patienten och våld hade uppstått, förklarar Jacob.   

 

Avdelningen beskrivs som avskalad och stimuli fattig av samtliga respondenter. 

Patienterna får till exempel inte har egna kläder på avdelningen, det finns inga tavlor, 

knappt några möbler och dem som finns är så tunga att dem inte går att rubba, inga lösa 

föremål, besticken är i okrossbart material och för att ta sig in på avdelningen behöver 

jag gå igenom larmbågar, förklarar Stina. Stina förklarar att en stimulus fattig miljö kan 

ha en god inverkan på patienterna beroende på hur sjukdomsbilden ser ut. Stina berättar 

om hur denna miljön kan skapa motivation hos patienterna att ta sig vidare i 

vårdprocessen. Incitamentet som personalen arbetar från är att motivera patienterna att 

ta sig från avdelningen, till en mer öppnare avdelning med fler förmåner. Stina förklara 

att det är viktigt att se till varje patients förmåga och förutsättningar och att mål skapas 

utifrån dem, men att det kan vara en utmaning för personalen i en fyrkantig verksamhet 

som rättspsykiatrin beskrivas vara.  

 

 

[...] jag tror ändå det är ganska bra för patienterna dom får ganska lite 

stimuli och det kan behövas i början om dom mår dåligt att det är ganska 

skalat och så är det ju en morot för dom, sköt dig så kommer du ju till 

nästa sida […] det känns så för att alla vill därifrån alla vill vidare när 

dom tillslut har fattat att dom är där och ska påbörja sin vård okej men 

då får jag göra det bästa av situationen. (Stina) 

 

 

Stina förklarar att det inte erbjuds behandlingar till de patienterna som befinner sig på 

observationsenheten då de inte förväntas vara där någon längre tid. Stina förklarar att 

det finns patienter på grund av den höga säkerhetsrisken har befunnit sig på 

observationsenheten en längre tidsperiod och att dessa patienter har tillgång till bland 

annat psykologkontakt. Dessa patienter beskrivs som ‘’långliggare’’ som på grund av 
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säkerhet inte kan vistas utanför avdelningen. Stina beskriver också strategin om 

belöning i form av att patienten kan bli flyttad till en friare avdelningen om hen sköter 

sig.  

 

Stina förklarar även att det är viktigt att personal förklarar för patienten vad som 

förväntas av patienten från personal, men också ge möjlighet för patienten att beskriva 

sina förväntningar på rättspsykiatrin och avdelningen den befinner sig på. Sådan 

kommunikation är väldigt viktig menar Stina, dels för att det kan motivera patienten till 

att delta i vårdprocessen dels för att det inte ska uppstå missförstånd mellan patient och 

personal. Stina fortsätter med att beskriva att det inte är rimligt att förvänta sig eller 

begära av en patient med emotionell personlighetsstörning, som i de flesta fall inte 

klarar någonting själva, att de sedan ska sköta sig en hel vecka. Stina syftar till att det är 

viktigt att sätta mål och krav på patienterna utifrån varje individs förutsättningar och att 

dessa mål och krav ska vara individanpassat.   

 

 

En vecka för dem.…herregud...två timmar för dem är mycket, så att man 

individualisera det så med att har någonting att se fram emot som är 

viktigt för dem, att man själv sänker sina krav på vad man kan förvänta 

sig av dem [...] att man gör det individuellt så vissa… alltså alla patienter 

har ju olika förmågor och det är väl det man får försöka se i den här 

fyrkantiga verksamheten. (Stina) 

 

Ja vi har ju KBT, våra behandlingspedagoger kör lite olika program, de 

har något drogpreventivt och de kör brottsuppföljningar, ASI sen 

psykologer som jobbar med posttraumatisk stress och lite sådant. (Johan)  

 

 

Stina berättar även hur den slutna vården kan ha en negativ inverkan på patientens 

somatiska hälsa och att det finns läkemedel som ger svåra biverkningar.  

 

 

[...] jag tycker det är väldigt intressant med hälsa... fysisk och somatisk 

hälsa för vi skadar ju en del om man ser till patientens somatiska hälsa 

[…] det är mycket läkemedel som gör att de får svåra biverkningar, de 

kan inte röra på sig eller liknande. (Stina) 

 

 

Patrik beskriver att det är viktigt som personal inom rättspsykiatrin att skapa goda 

förutsättningar för att patienten ska ta sig längre i vårdkedjan. Att tydligt formulera och 

informera patienterna om de fördelar som kommer med gott uppförande. Patrik 

beskriver att det är rätt naturligt för patienten att ta sig ifrån de mer inlåsta och 

avskalade avdelningarna då patienterna börja på ruta ett på observationsavdelningen. 

Patrik beskriver andra motiverande faktorer, som alla de fördelar som kommer om 

patienten uppför sig.  

 

 

Vi har det nog rätt lätt att sälja in det hos oss [...] det är nog kanske 

svårare i mitten av verksamheten...de kanske inte kommer någonvart. 

(Patrik) 

 



30 

 

 

Johan beskriver att han brukar tala med sina patienter för att de inte ska hamna på fel 

bana igen. Om patienten har familj är detta något Johan brukar prata om med patienten, 

detta för att patienten ska börja lägga fokus på rätt saker och inte destruktiva saker som 

narkotika eller alkohol. Johan menar att det är viktigt att se patienten som en enskild 

individ och inte fastna i att alla kan behandlas lika, utan istället att individanpassa 

behandlingen. Johan berättar också att det är viktigt att tydligt informera patienterna det 

gynnsamma i att delta i den vård och behandling som erbjuds, samt de konsekvenser 

som kommer med dåligt uppförande. 

 

 

Du gör det här, du kan inte hoppa över steg och att saker och ting får 

sina konsekvenser. Gör man bort sig så backar man i stegen och så 

börjar man om, så det är att hela tiden att ta små steg framåt och ta det 

långsamt. (Johan) 

 

 

Carl beskriver en så kallad trappstegsmodell som patienterna måste följa för att ta sig 

vidare i vårdkedjan och att det motiverar patienterna att ta sig vidare. Att ge patienten 

förmåner kontinuerligt gör att patienten själv känner hen små steg i taget ta sig framåt i 

vårdkedjan. Om det inte finns incitament blir patienterna bara sittandes på sina rum, 

säger Carl.  Han beskriver också att patienter riskerar att ‘’trilla’’ ner för trappan och då 

behöver ‘’börja om från början’’ och att det kan ta tid innan patienten kommer tillbaka 

till de steget den var på innan den trillade ner och att det i sin tur kan motverka 

motivationen för patienten.  

 

 

Allting som får dem framåt är ju bra, det finns ju dom som rymmer eller 

skaffar droger under sin frigång och då backar man tillbaka igen 

[...]Många går ju sådan här trappstegsmodell, då hoppar man tillbaka ett 

par steg, då får man börja om från början, det tar tid och när det då är så 

många som bara får komma ut en gång i halvåret, tiden går ju fort, åren 

går fort (Carl) 

 

 

Johan beskriver ‘’trappstegsmodellen’’ och att det är central punkt som personalen 

arbetar efter. Han beskriver också de aktiviteter patienterna kan få ta del av ju längre 

upp i trappen de tar sig är en bidragande faktor till att patienten känner sig motiverad till 

att delta i fortsatt vård och behandling. Mer frihet, tillgång till dator och telefon kan vara 

det som driver patienterna till att börja ta längre fram i vårdprocessen. Johan berättar att 

vissa får gå ner till gympasalen eller få gå på vattengympa och att det är något som 

uppskattas av patienterna. Johan beskriver förmåner som större frihet och att ta sig från 

den väldigt fyrkantiga avdelningen till mer öppnare avdelningar. 

 

 

[...]det ska vara en del av moroten liksom, att det finns där, alltså större 

frihet finns längre fram och här är det väldigt fyrkantigt nu.  (Johan) 

 

 

För att motivera patienterna krävs det små steg, att inte skynda fram, utan att låta 

patienterna ta sin tid. Johan beskriver att skynda fram fort kan skapa oro och osäkerhet 
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hos patienten. Från att patienten varit inlåst på en liten, avskalad, stimuli fattig 

avdelning, till en kort promenad utomhus, kan bli stora kontraster för patienten. Det är 

viktigt att inte ha för bråttom och att effekten av det kan bli att patienter som blivit 

frisläppta snart är tillbaka inom rättspsykiatrin igen. Johan berättar att det finns de 

patienter som levt inom rättspsykiatrin i 10–15 år och som är institutionsskadade, hela 

deras liv är uppbyggda på de normer och regler som råder där. Johan tycker är 

vårdboende hade varit ett bättre alternativ för många av patienterna och att egen 

lägenhet att alldeles för stort ansvar att lägga på en patient som vistas inom den 

rättspsykiatriska verksamheten under flera år.  

 

 

[...] sen så märker man ju då när man har varit ute då, att gå en liten 

runda på området kan slå ned dom totalt, för dom blir skittrötta efter för 

det är så mycket intryck liksom [...] en tajt avdelning sen så ska du ut och 

gå, så jag tror på små steg. (Johan)  

 

 

8.3.1 Aktiveringar för patienterna 

Även om miljön beskrivs som avskalad och stimuli fattig erbjuder rättspsykiatrin olika 

aktiveringar för de patienter som vistas där. Det som bör has i åtanke är att det inte 

erbjuds speciellt mycket aktiviteter på de avdelningar med säkerhetsklass 1, de 

avdelningar som av samtliga respondenter beskriver som en observationsavdelning. 

Patrick berättar om de aktiviteter som erbjud på kliniken, det finns till exempel gym, 

bastu och bubbelbad för patienterna att delta i.  

 

Patrik upplever dock att dessa aktiviteter inte utgör den kreativa sidan hos patienterna 

och det inte utmanar patienterna på samma sätt. Patrik hade gärna sett mer musik på 

avdelningen, till exempel gitarrkurser, men också någon slags bokcirkel, han menar att 

det inte behöver vara på någon avancerad nivå, då patienterna kan vara i dåligt skick när 

de kommer till avdelningen. Patrik hade även önskat mer fysisk aktivitet för patienterna, 

att någon möjligtvis skulle kunna komma till avdelningen och hålla i ett gympapass. 

Något som Patrik lyfter under intervjun är det så kallade patientrådet som startats på 

avdelningen. Det innebär att patienterna träffas en gång i veckan för att diskutera 

önskningar kring förändringar.  

 

 

[...] så får dem prata om vad de tycker de vill förändra och sen kommer 

dem till oss efter...presentera detta så har vi möte om detta en gång i 

månaden...och kommer överens om någonting...och det var ju... blivit en 

jättebra kommunikationsväg...och.. vilket innebär att någon patient får 

vara sekreterare och någon får vara ordförande. (Patrik) 

 

 

Patrik förklara att kriminalvårdspatienter inte alls får lämna avdelningen. Skulle finnas 

önskningar av patienten att få komma iväg på aktivering, måste patienten sköta sig och 

sedan tar Patrik kontakt med kriminalvården för att se vad de säger eller om de har 

några invändningar på det. I de flesta fallen är det gym som patienten i så fall får 

komma till. Gymmet är indelat i tre så kallade ‘’steg’’, så först får patienten sitta i en 

massagestol. Nästa steg är kondition och tredje steget är då gymmet. Detta för att 

personalen ska se om patienten kan bevisa att de klara av de olika stegen. 
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Johan beskriver att vissa av patienter har aktiviteter som stadsgång, promenader och 

vattengympa, men att det alltid måste vara minst tre personal med vid sådana tillfällen. 

Aktiviteterna brukar genomföras på förmiddagarna och ett par på eftermiddagarna. Ett 

önskemål av patienterna brukar vara att beställa pizza till avdelningen, men att det inte 

går då det riskerar att narkotika kommer in på avdelningarna, berättar Johan.   

 

Det erbjuds även matlagning för patienterna att göra berättar Johan. Avdelningen är 

uppdelad två sidor. Vid matlagning får då patienterna laga mat till båda dessa sidor och 

patienterna har möjlighet att laga mat en gång i veckan. Patienterna får då meddela 

personal på måndagar om de skulle vilja laga mat till helgen. Johan beskriver även att 

det blir en hel del kortspel och tv-tittande med patienterna, kan förekomma bingo på 

avdelningen och att de har tillgång till en ‘’aktivitetslåda’’, men Johan upplever att den 

inte används av patienterna så mycket. Han berättar att vissa av patienterna är tycker det 

är kul att teckna och måla och att det är en strategi personalen använder sig av om de 

börja märka att en patient börja mår dåligt.  

 

 

Ja men och från oss ibland, alltså när man har en patient som man vet 

mår bra av att måla och teckna lite så, men då kan man ju försöka om 

man ser att de mår dåligt, men du ska vi inte hämta lådan? [...] men det 

är ju väldigt mycket ta det lugnt, titta på tv är det väldigt mycket hos oss. 

(Johan)  

 

 

Stina berättar om en förändring som gjorts på avdelningen, som hon upplever som 

positivt för patienterna. Patienterna får själva bestämma vilken mat de ska beställa från 

köket. Innan har patienterna endast fått ett alternativ, med undantag för de patienter som 

haft allergier. Nu får patienterna själva titta på matsedeln och välja vad de skulle vilja 

äta. Stina upplever att en sådan förändring är viktig för patienternas delaktighet i sin 

vård, men att det också skapa motivation hos patienterna att sköta sin kost.  

 

 

[...] och då blir de ju motiverade att sköta sin kost mer, om dem själva 

inte behöver matas i något de inte vill ha. Vill dem inte ha pizza så har de 

fått pizza ändå liksom, om det varit på menyn. Det känns som om det 

verkligen uppskattats hos patienterna [...] och det är så man måste jobba 

för att nå dem i de här levnadsvanorna också. (Stina) 

 

 

8.4 Personalens önskningar kring kunskap, kompetens och  

förändringar som främjar motivationsskapande 
Johan ger förslag på utbildningar som skulle vara en fördel till personalen för att skapa 

en bättre och mer motiverande miljö runt patienterna. Men framförallt att lyfta skötare 

och deras kunskap då det är skötare som spendera mest tid med patienterna. För att 

främja motivationsarbete tycker de flesta respondenter att det hade behövts mer 

utbildning i form av samtalsträning, coachande samtal och kunskap kring motiverande 

samtal. Det som lyser igenom i intervjuerna är att kliniken inte erbjuder sådana 

utbildningar utan att det läggs mycket fokus kring säkerheten och riskhantering.  
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[...] det är något jag kan tycka man borde fokusera på mycket i skötare 

delen är det ju mycket samtal och just samtalsträning och för en del är 

det en viktig del att få in [...] som jag kan tycka i alla fall, sen så vet jag 

inte, vi har ju dom vanliga utbildningarna med riskhantering och sådär, 

annars inga speciella [...] olika former av samtal fokusering, lite 

coachande samtal, lite MI samtal och lite sådant där hade varit skitbra. 

(Johan) 

 

 

Patrik berättar om webbaserade utbildningar som personalen ska göra och att går ut på 

att kolla på informationsfilmer och därefter besvara frågor och att kliniken valt att satsa 

på handledningar, där personalen fått möjlighet att diskutera kring patienterna som varit 

extra krävande och där det behövs mer kunskap för att bemöta patienten på rätt sätt. I 

samband med dessa handledningar har personalen givits information om patientens 

sjukdomsbild och diagnos för att skapa rätt förutsättningar för patienten.  

 

Patrik beskriver dessa handledningar som bra, då personal får en uppdatering kring 

diagnoser, även den personal som har utbildning och att det aldrig är fel med 

kontinuerliga kontroller av kunskap. Patrik berättar att det sällan uppstått situationer där 

personalen bemött en patient fel på grund av okunskap, utan att det handlar om 

komplexa sjukdomsbilder, som gör att det kan splittra personalgruppen i två delar och 

att det kan ta tid innan personalgruppen blir hel igen.  

 

 

[...] en del av personalgruppen tar patientens parti eller är mer 

empatiska och känner mer med den och vill hjälpa den och de andra 

tycker är patienten är jobbig och sätter upp hinder. (Patrik) 

 

 

Jacob tycker att skötarnas roll ska stärkas upp och det ska finnas krav på att personalen 

ska genomgått en MI utbildning. MI utbildning ligger till grund för så mycket och med 

hjälp av MI utbildning kan personalen göra bedömningar på patienterna utan att känna 

sig osäkra kring den arbetsuppgiften. Han berättade även att det är cheferna som ansvara 

över om någon i personalgruppen är i behov av att gå på en MI utbildning.  

 

Stina berättar också hur viktigt det är för personalen att få möjlighet att uttrycka de 

svårigheter som kan uppstå kring en patient, för att personalen inte ska ‘’köra fast’’ och 

bli allt för inrutade, utan istället får kraft i att se möjligheterna till att lösa dessa 

problem. Stina beskriver dessa insatser i form av arbetsplatsmöten och att det 

förekommer handlingar tillsammans med en psykolog. Även Stina upplever bemötandet 

som en viktig del för att skapa en relation till patienten. Hon säger att och saknar 

föreläsningar om samtalsmetodik och föreläsningar om bemötande.  

 

En viss person kan som hon beskriver ‘’klockren’’ inom detta yrke, medan andra hade 

behövt lite hjälp på vägen för att bli ‘’klockren’’. För att förhindra att en patient blir 

bemött på ett icke korrekt sätt, behövs mer kunskap kring patienternas diagnoser 

beskriver Stina. Hon säger att kliniken har flertal timanställda som arbetar bra, men där 

kunskapen brister.  
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[...] det går ju inte bemöta en autistisk patient som en paranoid patient, 

det är ju helt olika forum ju… så att öka kunskap hos personal för det är 

nog en förutsättning för att kunna hjälpa dem vidare också tycker jag. 

(Stina) 

 

 

Carl beskriver att han som jobbar natt inte går på utbildningar, men att han vet att det 

erbjuds på dagen. Där får personalen information om olika diagnoser och får lära sig hur 

människor beter sig. Detta sker i samband med att kliniken får in en ny patient med en 

diagnos som personalen inte arbetat med innan och att det i så fall kan vara personal 

som arbetat länge inom rättspsykiatrin som har praktisk kunskap som håller föredrag. 

När Carl får frågan om det finns någon specifik utbildning han tycker saknas, besvara 

han frågan med ett nej. Han beskriver att han har den kompetens och kunskap för att 

klara av arbetet. 

 

 

Man hade kunnat bli bättre på allting egentligen, men det är inget jag 

direkt önskar just nu. Egentligen hade man kunnat gå på hur mycket 

utbildningar som helst, men jag kan inte se någon praktisk nytta med det 

som jag jobbar med nu alltså. (Carl) 

 

 

8.4.1 Önskningar kring eventuella förändringar på 

avdelningen 
Johan upplever att personalen har bättre koll på patienterna om de vistas på mindre 

avdelningar med färre patienten. En annan fördel med mindre avdelningar är att 

personalen snabbare kan identifiera om någon patient blir försämrad. Han berättar att på 

vissa avdelningar kan det sitta upp mot 15 patienter på en avdelning och att det ibland 

kan bli stökigt.  

 

 

Jag tror egentligen att många fler avdelningar hade behövt vara mindre, 

jag tror inte så mycket på det här med stora avdelningar, för att det är 

väldigt svårt för personalen att se och att kunna hjälpa till [...] sen så är 

det ju självklart att man måste trappa upp det successivt men jag tror 

flera skulle må bättre av mindre avdelningar, det tror jag hade varit en 

bra grej. (Johan)   

 

 

Patrik upplever att ett ‘’förtroendejobb’’ för patienterna att delta i hade varit en bra 

insats. Detta är något Patrik jobbat tidigare med på anstalter och han upplever att det har 

motiverat de intagna. Han beskriver att det inte behöver vara några avancerade grejer, 

utan att det till exempel kan vara att patienterna får sköta städningen. Patrik upplever att 

ett sådant jobb för patienterna gör att de får en mening med vardagen och att patienterna 

får känna sig duktiga och behövda. Dock berättar Patrik att detta endast än så länge 

endast är en tanke från hans sida och att det inte något som diskuterats vidare.  
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9. Diskussion  
 

9.1 Metoddiskussion  
I denna studie har en kvalitativ ansats valts för att besvara studiens frågeställningar. 

Syftet med valet var att lyfta personalens erfarenheter kring hur personal motivera 

patienter till vård och behandling. Vi har med hjälp av semistrukturerade intervjuer fått 

ta del av de möjligheter och svårigheter det finns med att motivera patienter i en miljö 

präglad av säkerhet. Syftet med semistrukturerade intervjuer var för att inte behöva 

begränsas i att ställa frågor utifrån en bestämd ordning. Vi har under studiens gång 

ändrat våra frågeställningar då vi efter intervjutillfällena fått ett helt annat material att 

jobba med än vad vi förutsatte. Det material som insamlats från intervjuerna har pekat 

på vikten i att personalen också ska känna sig motiverade på sin arbetsplats och att 

samtliga respondenter lyft säkerheten som en viktig aspekt inom rättspsykiatrin. Det var 

viktigt för vår studie att respondenterna gavs öppna frågor och möjliggöra för 

respondenterna att svara fritt och inte bli styrda mot ett visst svar (Bryman 2016). 

Nackdelen med öppna frågor, var att vi inte kunde vara säkra på att alla respondenter 

skulle uppfatta frågorna på samma sätt. Detta upplevde vi inte var något problem och 

såg istället fördelar med respondenternas spridda uppfattningar. Vid analys av material 

kunde vi tydligt peka ut de frågor varje respondent besvarade mer utvecklande och 

kunde då få information om vilka frågor respondenterna tyckte var extra intressanta 

(Bryman 2016). 

 

När det gäller överförbarhet finns det risker med att intervjua personal på samma klinik 

och avdelning. Detta har vi haft i åtanke men tänkt att överförbarheten inte brister då vi 

studera människors erfarenheter och upplevelser kring vårt valda problemområde. 

Trovärdigheten är av kvalité då vi under intervjuerna upprepat det respondenterna sagt 

för att möjliggöra korrigering av respondenterna. Under intervjuerna valde vi även att 

styrka trovärdigheten genom att fråga om vi uppfattat respondenternas svar korrekt.  

 

I denna studien har skötare och/eller socialpedagoger efterfrågats, detta för att vi ville 

intervjua den personal som har mest patientkontakt. Efterfrågan av skötare och 

socialpedagoger blev inte som vi hade tänkt oss. Vissa av de respondenter som 

intervjuats har andra professionerna än skötare, vilket ska tas i beaktande vid 

granskning av denna studien.  

 

För att intervjuerna skulle ha en tydlig röd tråd igenom, utformades en intervjuguide, 

där frågorna delades in i olika teman. Under intervjuerna valde vi att börja med att ställa 

de inledande frågorna kring hur länge de arbetat på kliniken, vilken profession de har 

och varför de valt att arbeta på kliniken. Detta för att sätta en mer personlig prägel på 

intervjun.  

 

Vid efterfrågan av 5–6 skötare eller socialpedagoger blev vi tilldelade 5 namn av en av 

klinikens chefer. Vi tog kontakt med respondenterna via mail, men fick vid första 

tillfället endast kontakt med tre som tackade ja till att delta. En av de tilldelade tackade 

nej senare under studiens gång och den sista gav inget svar tillbaka alls. Vi gjorde en ny 

efterfrågan av respondenter och fick då kontakt med fyra skötare som ville delta i 

studien. Vi valde att genomföra dessa fyra intervjuer då vi inte såg någon nackdel med 

att låta alla delta även om studien inte krävde detta. Dock blev en av intervjuerna väldigt 

kort, den varade i endast 10 minuter och vi valde efter transkribering och analys att inte 

använda intervjun i denna studien. Den sista intervjun varade i cirka 30–40 min och 
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hade god kvalité, men tyvärr fungerade inte ljudinspelningen på telefonen, vilket 

upptäcktes när intervjun var klar. Under samtliga intervjuer har även anteckningar först 

och även vid den sista där ljudinspelningen inte fungerade. Vi funderade kring om de 

anteckningar som förts under intervjun skulle användas istället. Detta valde vi att inte 

göra, då det fanns osäkerhet kring vissa uttalanden respondenten sagt. En återkoppling 

till denna respondent gjordes för att efterfråga en till intervju, vilket respondenten 

tackade ja till. Men i brist av tid valde vi tillslut att inte genomföra intervjun igen, samt 

osäkerheten kring om intervjun hade blivit i samma goda kvalité om den hade gjorts på 

nytt. Vi genomförde totalt sju intervjuer, men har använt oss av fem i denna studien. 

Alla intervjuer genomfördes enskilt, då vissa frågor var av personlig karaktär.  

 

Fyra av fem är fysiska intervjuer och en intervju genomfördes via telefon. Detta gjordes 

då en av respondenterna inte kunde lämna avdelningen, samt för att vi skulle kunna ha 

möjlighet att spela in telefonintervjun. Detta hade inte varit möjligt om vi skulle 

genomfört en fysisk intervju på avdelningen. Nackdelen med att inte genomföra 

intervjuerna på avdelningen är att vi inte fick ta del av den miljön patienterna befinner 

sig i. Skillnaden mellan telefonintervjun och de fysiska intervjuerna som vi 

uppmärksammade var att vi inte kunde ta del av respondentens ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Vi upplevde även det svårt att veta när respondenten hade pratat klart eller 

endast tagit en paus. Vid vissa tillfällen upplevdes även ljudet dåligt och vi fick ställa 

vissa frågor på nytt. Vi spelade även in denna intervju med hjälp av ljudinspelning på 

telefonen.   

 

Under studiens gång har vi haft svårigheter med att finna relevant litteratur inom 

tidigare forskning till vårt valda problemområde. Den litteratur som beskriver vårt 

avsnitt tidigare forskning pekar på bristande forskning inom rättspsykiatrin. Även 

internationell forskning om rättspsykiatrisk vård har varit svår att hitta. Detta kan bero 

på att det inte finns en sådan vårdinrättning i andra länder. 

 

 

9.2 Resultatdiskussion och teoretisk problematisering 
I följande avsnitt redovisar vi studiens resultat. I denna studien har vi svarat på 

studien frågeställningar under rubriken resultat. De rubriker som utformats under 

resultatdelen har sedan använts i följande avsnitt för att koppla till studiens; 

valda teoretiska perspektiv, tidigare forskning, insamlad empiri och resultat. 

 

  

9.3 Säkerhetsaspekter och personalens erfarenheter kring 

dessa 

Bronfenbrenner belyser att upplevelseaspekten av miljön är en betydande faktor 

då det ser till individens upplevelser av miljön. Detta innefattar inte endast de 

objektiva aspekterna gällande miljön utan en människas upplevelse av 

situationen, detta kopplas till det fenomenologiska perspektivet där man utgår 

utifrån dessa aspekter. En individs agerande kan påverkas av närmiljön och hur 

denne upplever situationen den befinner sig i. Påverkande faktorer som; Olika 

regioner, gränser, barriärer, krafter av olika slag och styrka är några är avgörande 

för individen och dess handlande. Personer i omgivningen, föremål och olika 

slags handlingar styr ens individ beteende samt utvecklingen av denne. 

Bronfenbrenner belyser vikten av att studera en individs olika miljöer för att för 

att se hur det i praktiken hänger samman (Andersson, 1986). Detta påverkar 
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patienternas agerande beroende på inställning precis som respondenterna 

beskriver. Det är patienten själv beroende hur vidare inställning denne har hur 

utvecklingen sker, eller i respondenternas fall; motivationsarbetet resulterar i. 

Däremot menar Bronfenbrenner att miljön är en viktig faktor att studera för att 

förstå en individ och hur denne väljer att agera i praktiken (Andersson, 1996). 

Även Höörberg (2008) belyser de säkerhetsaspekter som råder inom 

rättspsykiatrin och att de vårdas under komplexa förhållanden, hon ifrågasätter 

även kvalitén på själva vårdprocessen på grund av säkerhetsaspekterna 

  

SBU (2016) var fokuset på säkerhetsaspekter inom rättspsykiatrin då den 

påverkar vårdprocessen för patienterna. I rapporten undersökte de flera områden; 

akutsjukvård, öppenvård och psykiatrisk slutenvård. Den påverkar även personal 

då det kräver utbildning och kunskap kring hur de skall agera i de olika 

situationer som uppstår inom rättspsykiatrin. I SBU:s (2016) undersöker de 

hanteringsstrategier för att förebygga att hot och våld uppstår inom 

rättspsykiatrin genom att se till; särskild tillsyn, ändring av den fysiska miljön 

samt hanteringsstrategier och utbildning av personal. (SBU, 2016). 

  

Respondenterna beskriver säkerheten på den rättspsykiatriska kliniken som en 

viktig komponent i vårdandet av patienten. Säkerheten, samt den avskalade 

miljön patienterna vistas kan i de flesta fall vara en motivation för patienten, 

menar respondenterna. Patienterna har oftast en drivkraft att ta sig vidare i 

vårdkedjan och ta del av de friförmåner rättspsykiatrin har att erbjuda, menar 

respondenterna. En av respondenterna beskriver även att patienten kan uppleva 

hopplöshet kring att vistas i denna miljö och att det kan skapa problem med att 

motivera patienten att ta sig vidare i vårdkedjan. Patienter som infinner sig på 

avdelningen är helt avskuren från familj och vänner och får inte visats utanför 

avdelningen på grund av rådande säkerhet. 

  

9.4 Personalens erfarenheter kring relationen med patienten 

Upplever en individ en situation som jobbig och utmanande, behövs stöd från 

andra individer. Precis som ett barn behöver tröst av vuxna kan en patient 

behöva stöd och tröst från personal. Bronfenbrenner beskriver att om ett barn 

haft en jobbig dag i skolan kan barnet behöva stöttning i form av tröst eller råd 

av en vuxen. En patient behöver precis som barnet, Bronfenbrenner beskriver, 

samma stöd. Konsekvenserna av bristande stöd kan bli detsamma för en vuxen 

vid en dålig relation om personal inte har tid eller är förståelse kring patientens 

situation. Den enskilde vuxne eller personalen i detta sammanhang kan därmed 

kopplas till Bronfenbrenners mesonivå. Skolan eller rättspsykiatrin kan kopplas 

till exonivån då besluten som fattas inom skolan alternativt rättspsykiatrin kan 

påverkar barnet eller patienten (Andersson, 1986). 

  

Höörberg (2008) beskriver den komplexa vårdsituationer patienterna upplever då 

de känner att de har svårt att anpassa sig och att de känner rädsla över att bli 

bestraffade. Höörberg (2008) lyfter även klyftan mellan personal och patient och 

beskriver de som två läger. Patienterna uttrycker en önskan att ha nära relationer 

då de vill känna gemenskap och vänskap med andra människor men att vårdtiden 

inom psykiatrin ändå upplevs som ensamt (Höörberg, 2008). 
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I Cederlund & Berglund (2015) beskrivs relationen mellan patient och 

professionell som en viktig komponent för att behandlingen ska bli av god 

kvalité. En god relation mellan patient och personal är något som samtliga 

respondenter lyfter. En god relation mellan patient och personal gör att patienten 

känner sig trygg och motiverad till att delta i vårdprocessen. En av 

respondenterna upplever även att en god relation till patienten förebygger hot 

och våld. 

  

Cederlund & Berglund (2015) beskriver även att varje ny kontakt kan ses som ett 

lärandetillfälle och att det är patienten som är experten på sitt liv och att det är 

viktigt att inkludera patienten i behandlingen.  Vidare beskriver Cederlund & 

Berglund att det är viktigt att se patienten som en enskild individ och att den 

enskilde individen är behov av en individuell behandling. Målen ska detaljerat 

beskrivas tillsammans med patienten och inte exkludera patienten från den 

förändringsprocess patienten ska genomgå. Detta är även en viktig komponent 

samtliga respondenter beskriver, att se varje enskild individ och sätta upp mål 

och ge behandling utifrån patientens förutsättningar och behov.  Respondenterna 

beskriver att personal motivera patienten till att delta i vårdprocessen genom att 

beskriva de förmåner och fördelar som kommer med gott uppförande, 

delaktighet i sin vård och att patienten har sjukdomsinsikt. 

  

  
  
9.5 Personalens erfarenheter kring förhållningssätt, strategier 

eller incitament för att skapa motivation till behandling 

Utveckling och motivation är två viktiga element i Maslows behovshierarki där 

Maslow beskriver att motivation ligger i grund för en människas utveckling. 

Utveckling sker också i grupp då en människa är behov att bekräftelse och 

uppmuntran precis som respondenterna påpekar att relationen mellan personal 

och patient är viktig för att kunna skapa motivation hos en patient. Då 

bristbehoven enligt Maslow är grundläggande för en människas fysiska, psykiska 

och sociala överlevnad behöver alla dessa behov tillfredsställas. Genom 

Maslows teori kan vi i denna studien se främst till de olika bristbehoven och vad 

som är möjligt att förverkliga inom den rättspsykiatriska vården. Beroende på 

vilka av patienternas behov som prioriteras av personal påverkar det hur utfallet 

blir och om bristbehoven inte blir tillfredsställda (Karlsson, 2012). 

  

Motivationsarbete är en central del i det dagliga arbetet med patienter som är 

dömda till rättspsykiatrisk vård. Där utveckling och ligger i grund för motivation 

till förändring. Om bristbehoven inte är tillfredsställda kan inte patienterna uppnå 

växt behoven. Konsekvenserna om bristbehoven inte uppnås kan leda till psykisk 

ohälsa hos patienterna vilket i sin tur leder till försämrad motivation att ta sig 

vidare i vårdprocessen. Utan motivation hos patienterna blir personalens jobb 

svårt att utföra detta leder till att vårdprocessen stannar upp för patienten då den 

inte kan ta sig vidare och ta del av de friförmåner som finns inom rättspsykiatrin 

(Karlsson, 2012). 

  

Om bristbehoven inte tillfredsställs, leder det till olika slags ohälsa hos patienten. 

Maslows behovshierarki förklarar vad som är nödvändigt för en människas 

utveckling och välbefinnande och därför är teorin passande till vår studie. Då 

denna studie undersöker en rättspsykiatrisk klinik där patienterna behandlas 
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under tvång både i grupp och individnivå. I vår studie är relationer en betydande 

del, detta för att personalen ska kunna motivera patienten till att delta i 

vårdprocessen. Maslows behovshierarki är även viktig på gruppnivå då teorin 

innefattar att bli älskad och accepterad av andra individer. Detta kopplar vi till 

relationen mellan personal och patient. Patienterna behöver känna sig bekräftade 

i sin utvecklingsprocess, där relationen mellan personal och patient är fokuset för 

en lyckad vårdprocess (Karlsson, 2012). 

  

Höörberg (2008) beskriver att patienter inom rättspsykiatrin upplever ovisshet, 

otrygghet och opålitlighet då de har en önskan att bli utskrivna. Patienterna i 

Höörbergs (2008) studie visar på att patienterna måste lära sig att anpassa sig och 

att finna sig i de regler och rutiner som finns enligt klinikens restriktioner. Enligt 

Höörberg (2008) använder sig personalen av fostrande arbetssätt där syftet är att 

få följsamma patienter. Genom detta arbetssätt kan man korrigera patientens 

beteende genom att belöna och uppmana önskat beteende och att tillrättavisa och 

negligera oönskat beteende (Höörberg, 2008). 

  

Patienter som visats inom rättspsykiatrin är antingen dömda till LPT eller LRV. 

Det innebär att patienten har frihetsberövats som konsekvens av kriminell 

handling under en allvarlig psykisk störning (Nationell psykiatrisamordning, 

2007). Syftet med rättspsykiatrisk vård är samhällsskydd, samt vårda och 

förbereda patienten inför ett liv utanför rättspsykiatrin. Detta innebär att 

patienten ska ta ansvar för sitt brott och lära sig att hantera sin sjukdomsbild. När 

patienten har inrättat sig på avdelningen ska patienten informeras om den 

vårdinrättning den befinner sig på, samt introduceras till avdelningen rutiner och 

personalen som arbetar där. 

  

Basic (2018) menar att en socialpedagogens mål är att försöka besegra de hinder 

som patienten står inför. Att se till patienten och patientens samspel i samhället 

och hur patienten ska förberedas inför ett liv i samhället är en av de fyra 

dimensionerna Basic (2018) beskriver. En av respondenterna beskriver att i en 

del fall har patienten upplevt för stora kontraster vid frigivandet. En patient som 

suttit en längre tid inom rättspsykiatrin, som utformats utifrån de rutiner som 

finns på avdelningen, kan uppleva svårigheter med att bo själv i en egen lägenhet 

och att patienter istället successivt slussas ut i samhället. 

  

Respondenterna i denna studie beskriver att en del av patienterna kan uppleva 

den första tiden på avdelningen som långtråkig och känslosam. För de patienter 

som återvänt till avdelningen från en friare avdelning eller från anstalt kan 

uppleva hopplöshet. Medan andra patienter kan uppleva ett lugn att befinna sig 

på avdelningen. I årsrapporten (2017) av Nationellt rättspsykiatriskt 

kvalitetsregister beskrivs den första tiden som en observationstid. Det ska 

utformas en vårdplan kring patient och rätt mediciner ska sättas in. Detta kopplas 

till respondenternas utsagor kring stabilisering av de akuta behoven som sker på 

den avdelningen studien granskat. Avdelningens beskrivs som en 

observationsavdelning av samtliga respondenter, vilket innebär att patientens 

akuta behov ska behandlas först och att vidare och djupare behandlingar sker på 

de andra avdelningarna. Respondenterna berättar att tanken inte är att patienten 

ska stanna på avdelningen en längre period, utan att den ska vidare i vårdkedjan, 

till öppnare avdelningar.   
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De strategier som beskrivs av respondenterna, som de använder sig av på 

avdelningen är att genom kommunikation, gott bemötande och Inklusion 

motivera patienterna att ta sig vidare i vårdkedjan. Samtliga respondenter 

beskriver en så kallad ‘’trappstegsmodell’’. Det innebär att patienten antingen 

har möjlighet att få flytta till en öppnare avdelningen eller tar del av de fördelar 

som kommer vid gott uppförande. Respondenterna beskriver också att en patient 

kan falla ner i trappstegen om de inte sköter sig och att de då får återvända till 

avdelningen med säkerhetsklass 1, eller att friförmåner dras in. 

 

9.6 Personalens erfarenheter och tankar kring erfarenheter, 

kunskap och kompetens inom rättspsykiatrin 

Personalen har en betydande roll enligt Bronfenbrenner då det är svårare att 

utveckla en relation om det är stor personalomsättning. Bronfenbrenner belyser 

även vikten i utbildad personal och hur viktigt det är för en individs utveckling. 

Platsbrist är också en faktor där utfallet blir negativt för den utsatte. Om dessa 

aspekter inte tillgodoses oavsett verksamhet blir kontinuiteten sårbar och kan 

leda till växlingar i klimatet då alla har olika grundläggande värderingar. I många 

avseenden är Bronfenbrenners teori övergripande där man kan betrakta en 

människas utveckling där utfallet påverkas av samspelet mellan miljön och den 

enskilde individen. I en människas utveckling bildar den system som senare 

utvecklas till större system. Dessa är i sin tur av betydande värde att studera och 

analysera för en djupare kunskap kring en människas beteende (Andersson, 

1986) 

  

Vetenskapsrådets (2017) rapport visar att kunskapen och kompetensen behöver 

utvecklas inom rättspsykiatrin. SBU:s (2016) menar också att forskningen är 

bristande och i dålig kvalité och behöver utvecklas. I SBU:s (2016) rapport 

påvisas det betydelsen av utbildad personal som kan agera i våld och hot 

situationer som kan uppstå inom rättspsykiatrin. Utbildning är en betydande del 

för att förebygga att hot och våldssituationer uppstå och att ett viktigt verktyg 

som inkluderas i hanteringsstrategier (SBU, 2016).   

  

I Julin (2013) beskrivs en kvinna vid namn Eva Madre. Madre förde under 1900 

talet in ett pedagogiskt perspektiv till psykiatrin och lyfte det pedagogiska 

tänkandet samt vikten i rätt kunskaper och insikt vid arbete inom psykiatrin. Hon 

menade att psykiatrin var i behov av pedagogiska insatser och att den 

kombinationen möjliggör för en individ att nå fram till sitt bestämda mål. 

Respondenterna beskriver att kunskap kring bemötande och kommunikation 

leder till goda relationer mellan personal och patient. Detta gör att personal tidigt 

kan identifiera om en patient blir försämrad och kan förhindra att våld och 

hotsituationer uppstår.   

  

Samtliga respondenter belyser vikten i personalens kunskap och kompetens. De 

talar även om att de önskade mer utbildning och kunskap kring de diagnoser 

patienter har, men också mer kunskap kring bemötande, motiverande samtal, 

samt stärka skötarens roll då det på de flesta avdelningarna är dem som har mest 

patientkontakt. Respondenterna upplever att det även är viktigt för timvikarier 

och sommarvikarier att få en bra introduktion till arbetet. De som arbetar på den 

rättspsykiatriska kliniken, oavsett anställning, ska får tydlig information kring 

säkerheten och information om hur patienterna ska bemötas. 
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10.  Slutsatser och implikationer  
 
I denna studie är det tre frågeställningar som utgjort grunden när vi insamlat vårt 

empiriska material (1) Vilka erfarenheter beskriver vårdpersonalen kring 

motivationsarbete gällande personal och patienter på en rättspsykiatrisk klinik? 

(2) Vilka erfarenheter, kunskap eller kompetens önskas hos personalen för att 

kunna främja motivationsarbetet med patienterna? (3) Hur arbetar 

vårdpersonalen utifrån säkerhet med förhållningssätt, strategier eller incitament 

för att skapa motivation hos patienterna för att delta i vårdprocessen? 

  

Alla respondenter i studien belyser vikten av att skapa goda relationer till 

patienterna då det avgörande för motivationsarbetet och hur vårdprocessen 

utgörs. Samtidigt arbetar de utifrån ett belöningssystem där patienterna måste 

uppfylla vissa krav för att kunna ta sig vidare i vårdprocessen. Respondenterna 

beskriver själva att det finns olika slags belöningssystem för att få patienterna 

vidare i sin vårdprocess och på så sätt skapa motivation för patienten då den kan 

få möjlighet till utökade friförmåner. 

  

Respondenterna beskriver hur de arbetar utifrån ett humanistiskt perspektiv. Då 

de har ett pedagogiskt tillvägagångssätt att jobba med patienterna, genom att se 

till patienternas egna mål och förutsättningar. Behandlingen måste anpassas 

individuellt. Detta är en betydande del enligt vår insamlade empiri då man måste 

skräddarsy en behandling utifrån varje människas förutsättningar och mål. 

 

Många patienter var enligt respondenterna motiverade att ta sig vidare i 

vårdprocessen då den avskalade och stimuli fattiga miljön gjorde att de ville ha 

utökade friförmåner. Respondenterna upplevde svårigheter med 

motivationsarbetet då vissa patienter kände hopplöshet över situationen och hade 

en dålig sjukdomsinsikt. 

 

Alla respondenter lyfter att utbildning är viktigt, det är betydande att personalen 

innehar den kunskap och kompetens som krävs. Flera av respondenterna önskade 

att det fanns mer utbildningar internt då de ville ha ökad kunskap om 

patienternas problematik och hur man bemöter patienter. 

  

Miljön patienterna lever i samt personalens arbetsmiljö är komplex och 

patienterna vårdas genom tvång. Både personal och patienter måste ta hänsyn till 

säkerhetsaspekterna som kan ha en negativ inverkan i patientarbetet då 

personalen inte kan utföra vissa arbetsuppgifter själva som de önskat. I ett fall 

berättade en respondent att den inte tog hänsyn till alla säkerhetsaspekter för att 

kunna främja relationen mellan personal och patient. 

  

Sammanfattningsvis är relationen mellan personal och patient det som bör sättas 

i fokus samt ökad kunskap hos personal om bemötande. Säkerhetsaspekten är 

något som personalen måste arbeta utifrån och som påverkar patientens 

vårdprocess. Säkerheten är något personalen måste arbeta utifrån då de får 

begränsat handlingsutrymme och patienternas fysiska miljö och friförmåner blir 

begränsade till följd av säkerheten. 
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10.1 Socialpedagogiska implikationer 
Rättspsykiatrin arbetar pedagogiskt med patienter och flertalet socialpedagoger arbetar 

idag inom rättspsykiatrin vilket gör att denna studie är av pedagogiskt 

intresse.  Pedagogiskt arbete betonar vikten av att vara aktivt deltagande för att 

möjliggöra utveckling och därmed skapa motivation hos patienter. Deltagarna i studien 

beskriver ett pedagogiskt arbetssätt för att skapa motivation hos patienterna för att de 

ska kunna ta sig vidare i vårdprocessen. Patientens utveckling sker i samspel med 

personal där båda parter arbetar mot samma mål. De socialpedagoger som idag arbetar 

inom rättspsykiatrin kan genom vår studie använda sig av andra metoder för att förnya 

eller utveckla sitt nuvarande arbetssätt.  

 

 

10.2 Förslag till vidare forskning 
Insamling av tidigare forskning till vår studie visar på bristande forskning inom området 

rättspsykiatrin och att den forskning som gjorts inte uppnår god kvalité för att kunna 

användas i praktiken. Rättspsykiatrin är i behov av mer forskning som kan redovisa ett 

resultat av god kvalité. Detta kan hjälpa utformningen och utvecklingen inom 

rättspsykiatrin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



43 

 

Referenslista   
Allgulander, Christer (2008). Introduktion till klinisk psykiatri. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Andersson, Bengt-Erik (1986). Utvecklingsekologi. Lund: Studentlitteratur 

 

Skärsäter, Ingela & Arvidsson, Barbro (red.) (2006). Psykiatrisk omvårdnad: att stödja 

hälsofrämjande processer. Lund: Studentlitteratur 

 

Basic, G. 2018. Social pedagogical work with unaccompanied young refugees with 

experiences of warin instiutional care in Sweden: an ethnography-inspired analysis of 

the narratives of young persons and institution personnel. Social Sciences and 

Education Research Review, 5(2): 6-2 

 

Bergmark, A. & Oscarsson, L., 2000. Behandlingsmotivation och tvångsvård, 

Stockholm. 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Cederlund, Christer & Berglund, Stig-Arne (2014). Socialpedagogik: pedagogiskt 

socialt arbete. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Cofer, Charles N. (1978). Motivation och emotion: forskning, teorier, definitioner: en 

översikt. Stockholm: Wahlström & Widstrand 

 

Fahlberg, Gunnar & Larsson, Monica (2016). Socialtjänstlagarna. 14., rev. uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Higgins, E. Tory & Kruglanski, Arie W. (red.) (2000). Motivational science: social and 

personality perspectives. Hove: Psychology 

 

Höörberg, Ulrica (2008). Att vårdas eller fostras, Det rättspsykiatriska vårdandet och 

traditionens grepp 

 

Johansson, Thomas (2012). Den lärande människan: utveckling, lärande, socialisation. 

1. uppl. Malmö: Liber 

 

Julin, Marie (2013). Pedagogiska samtal i psykiatrin: bemötande och behandling av 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 1. uppl. Stockholm: Gothia 

fortbildning 

 

Karlsson, Lars (2012). Psykologins grunder. Johanneshov: TPB 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. 

[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Laming, Donald R. J. (2004). Understanding human motivation: what makes people 

tick?. Malden, Mass.: Blackwell 

 

LPT: tillämpning av lagen om psykiatrisk tvångsvård. (1991). Stockholm: [Allmänna 

förl. [distributör] 



44 

 

 

Maslow, Abraham H. (2013). A theory of human motivation. Mansfield Center, CT: 

Martino Publishing 

 

Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (red.) (2013). Perspektiv på sociala problem. 2., 

omarb. utg. Stockholm: Natur & kultur 

 

Nilsson, Björn & Waldemarson, Anna-Karin (2016). Kommunikation: samspel mellan 

människor. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Socialstyrelsen 2009 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vårdHandbok med 

information och vägledning för tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2008:18) 

 

SBU 2016 Hantering av hot och våld inom psykiatri – förebyggande åtgärder 

 

SBU  2018 Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård 

 

Sjögren, Reet (red.) (2008). Rättspsykiatriskt vårdande: vårdande av lagöverträdare 

med psykisk ohälsa. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Sjöström, S., 2012. Det diffusa tvånget: patienters upplevelser av öppen tvångsvård: 

patient perceptions of compulsory community care. Stockholm: Socialstyrelsen 

 

Skärsäter, Ingela & Arvidsson, Barbro (red.) (2006). Psykiatrisk omvårdnad: att stödja 

hälsofrämjande processer. Lund: Studentlitteratur 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: 

Liber 

 

Psykiatrilagsutredningen, (2012). Psykiatrin och lagen: tvångsvård, straffansvar och 

samhällsskydd: betänkande, Stockholm: Fritze. 

 

Wallsten, T., Björkdahl, A. & Svenska psykiatriska föreningen, 2013. Psykiatrisk 

tvångsvård: kliniska riktlinjer för vård och behandling 1. uppl.., Stockholm: Svenska 

psykiatriska föreningen (SPF) : Gothia fortbildning. 

 

Weiner, Bernard (1992). Human motivation: metaphors, theories, and research. 

Newbury Park, Calif.: Sage 

 

Wetterberg, Lennart (2002). Psykiatri i fickformat. 5. uppl. Bromma: WHB 

 

Årsrapport 2017 Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister, Rättspsyk 



45 

 

 
Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
 

Frågor:  

Inledande frågor.: 

• Hur länge har du arbetat inom rättspsykiatrin? 

• Vad var det som fick dig att ta anställningen här?  

• Kan du berätta om din profession (titel, utbildning) och dina arbetsuppgifter?  

• Kan du berätta om den avdelningen du arbetar på? (precisera) 

• Varför valde du att jobba här, (svar: hur de trivs ex: negativt, positivt) 

• Vad är syftet med ditt arbete? 

• Finns det tillfällen då det är svårt att se människan bakom brottet?   

• Finns det aktiviteter eller arbetsuppgifter som främja din motivation på din arbetsplats?  

• Hur ser patientkontakten ut för dig? (hur mycket kan du intertigera med pat. Exempel?) 

• Ta reda på om man jobbar 1 eller två 

• Upplever du hur integrationen blir med patienterna. 

• Förekommer det hot och våld på din arbetsplats? 

• Hur arbeta ni förebyggande mot hot och våld? 

• Måste ni ta hänsyn till vissa säkerhetsaspekter och hur påverka det ert arbete kring 

patienten?  

 

 

Centrala frågor: 

• Vad erbjuder ni för behandlingar?  

• Hur motivera ni patienter till att få vård och behandling?  

• Vad har ni för arbetssituation för att motivera patienten? Vad är det för motivation (att 

gå upp på morgonen?) Patientgrupp 

• Vilka svårigheter anser du finns till att motivera patienter till vård och behandling?  

• Hur tänker du kring de svårigheter som finns kring att motivera en patient till vård och 

behandling?   

• Vad är det som fungerar? 

• Hur skulle du vilja det såg ut istället? 

• Erbjuds det utbildning till personal som kan kommer till användning vid patientkontakt?  

• Vilken utbildning hade du önskat? Är det något du saknar? 

 

 

Avslutningsfrågor: 

 

• Vad har ni för aktiviteter? (promenader, gym) 

• Tillgång till detta, hur delaktig är patienten, finns tid 

• Hur tänker du kring frigivandet?  

• Har du något att tillägga?  
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Bilaga 2 Missiv 
 
Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
  

            Växjö februari 2019 
                                                                                                          
Hej (namn)! 
  
Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva där vi valt att inrikta oss 

på motivationsarbetet inom rättpsykatrin. Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en 

del av utbildningen till Pedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård” vid 

Linnéuniversitetet, Växjö. Studiens syfte är att belysa professionellas erfarenheter kring 

motivation inom rättspsykiatrin. 
Studien kommer att genomföras med intervjuer. Intervjun kommer att beröra din 

uppfattning/erfarenhet av motivationsarbete inom rättpsykatrin. Intervjun beräknas ta 30–60 

minuter. 
  
Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert så att ingen obehörig kommer att 

få ta del av den. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få 

en kopia av arbetet. Vi använder oss av de etiska riktlinjerna som erlagts av Vetenskapsrådet. 

De etiska riktlinjalerna presenteras närmare sida 2. 
  
Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie svara gärna på detta mejl för att avtala tid och 

plats när Du har möjlighet. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till 

någon av oss eller kursansvarig. 

  
Tack på förhand för din medverkan. 

  
Med vänlig hälsning 
  
Linn Johnsson Östergren                                                             
lo222kr@student.lnu.se        
 
Sofie Nilsson 
sn222ti@student.lnu.se                                  
                    
Handledare: Katarina Olausson, katarina.olausson@lnu.se 

Examinator: Mikael Dahlberg, mikael.dahlberg@lnu.se 
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Etiska riktlinjer av vetenskapsrådet 
  
Informationskravet – Du som deltar i vår studie ska ha fått information om studiens 

syfte. Att delta i studien är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång 

avbryta din medverkan. 

  

Samtyckeskravet – Vi måste inhämta ditt samtycke för att kunna genomföra en 

intervju. 

 

Konfidentialitetskravet – Du bestämmer själv hur länge och på vilka villkor du vill 

delta under vår studie. Om du väljer att avbryta din medverkan medför detta inga 

negativa påföljder för dig. 

  

  

Nyttjandekravet – Du kommer inte att utsättas för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan. Du ska vara införstådd i vad vår studie ska användas till. Du får även granska 

det färdiga resultatet innan vi publicerar. Om du vill får du läsa studien när den är 

färdigställd. 

  

  

  

Vi riktar ett tack på förhand för att Du tagit Dig tid att läsa denna information. 

  

Linn Johnsson Östergren 

Sofie Nilsson 

 

 
Växjö februari 2019 
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