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Sammanfattning 
Denna studie handlar om den rättspsykiatriska personalens erfarenheter av patienternas 

återhämtningsprocesser. Studien syftar till att försöka belysa de erfarenheter som personalen 

besitter, med fokus på återhämtning. Studien bygger på en kvalitativ metod och består av 

intervjuer som gjorts med personal som arbetar inom en av Sveriges rättspsykiatriska 

vårdkliniker. Resultatet visar att personalen har erfarenheter av att det finns både gynnsamma 

och hindrande faktorer som påverkar patienternas återhämtning. Resultatet visar även att 

relationerna mellan personalen och patienten är en viktig förutsättning för patienternas 

återhämtning.  

 

 

Nyckelord: Återhämtning, återhämtningsprocess, rättspsykiatrisk vård, patient, personal, 
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Abstract 
This study is about the forensic psychiatry staff experiences of patients ' recovery processes. 

The study aims to highlight the experience staff possesses. The study is based on a qualitative 

approach and consists of interviews conducted with staff who works in one of the forensic 

psychiatric care clinics. The study is based on a qualitative approach and consists of 

interviews conducted with personnel working in one of the forensic psychiatric care clinics. 

The results show that the staffs have experience of both beneficial and hindering factors that 

influence patients ' recovery. The result also shows that relations between staff and patient are 

essential for patients ' recovery. 
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1. Inledning  

Denna studie har sitt ursprung från ett intresseområde som författaren haft under många år. 

Idén till studien har även förmedlats via handledaren. Studien handlar om den 

rättspsykiatriska vården och då specifikt om personalens erfarenheter av patienternas 

återhämtningsprocesser. Denna studie är även viktig för socialt arbete då den belyser viktiga 

faktorer kring återhämtning hos rättspsykiatriska patienter. Dessa faktorer blir värdefulla i det 

arbete som socialtjänsten kommer att göra tillsammans med dessa patienter när de har lämnat 

det rättspsykiatriska kliniken bakom sig och börjat etablera ett nytt liv i samhället.  

 

Denna studie riktar sig mot den rättspsykiatriska vården som bedrivs enligt lagen om 

rättspsykiatrisk vård – LRV (SFS 1991:1129). Att dömas till rättspsykiatrisk vård i Sverige är 

ett led av en rättslig process. Individer döms till rättspsykiatrisk vård istället för ett vanligt 

fängelsestraff då en allvarlig psykisk störning har föranlett brottet (SFS 1991:1129). 

Individerna som döms är på grund av den psykiska störningen i behov av stöd, behandling 

och heldygnsvård som inte kan tillgodoses på annat sätt (Socialstyrelsen, 2009). Den 

rättspsykiatriska vården är enligt lag en påföljd av ett brott men den kan det inte ses som ett 

straff då den rättspsykiatriska vården har ett rehabiliteringsansvar (RättsPsyk, 2014). Detta ger 

den rättspsykiatriska vården ett dubbelt ansvar (Livingston, Nijdam-Jones, & Brink, 2012). En 

del i ansvaret är att den rättspsykiatriska vården är noga reglerad och att det finns välskrivna 

bestämmelser som gör att tvångsvården bedrivs på rätt sätt. Den andra delen består i att verka 

samhällsskyddande och det gör att avdelningarna och vårdmiljön inom den rättspsykiatriska 

vården präglas av att de är låsta. Det råder även strikta rutiner och regler över hur vardagen på 

de olika avdelningarna ska vara utformade (Olsson, 2013). Rutiner och regler som dessa 

bidrar till att hjälpa patienterna med att återerövra kunskaper som sedan kommer att hjälpa 

dem när de återvänder ut till samhället. Detta ingår som ett led i patienternas möjligheter till 

återhämtning och rehabilitering, där tanken också är att ge patienterna möjligheter till att vara 

delaktiga i vårdens utformning. Delaktigheten syftar i sin tur till att främja rehabilitering och 

skapa återhämtningsmöjligheter (Topor, 2004), tanken är också att det ska förstärka 

patienternas möjligheter att leva ett självständigt liv ute i samhället (RättsPsyk, 2014). Inom 

den rättspsykiatriska vården så vårdades det 1600 stycken patienter under år 2014 

(Socialstyrelsen, 2015).  

  

Oftast är de psykiska sjukdomarna som förorsakat ohälsan och brottsligheten ett livslångt 

problem. Dock kan symptomen av den psykiska ohälsan förbättras och lindras genom rätt 
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stöd, behandling, medicinering och vård. Det kommer i sin tur att förebygga att patienterna 

återfaller i brottslighet efter frisläppningen (RättsPsyk, 2014). Således har denna studie en 

ambition att försöka belysa den rättspsykiatriska personalens erfarenheter av patienternas 

återhämtningsprocesser., Att en patient rehabiliteras innebär att denne återerövrar funktioner 

som möjliggör att patienten kan fungera bättre i samhället. Att en patient återhämtas handlar 

för personalens del om att bidra med hopp och att förmedla egenmakt, så att patienten finner 

en väg ut ur den psykiska störningen samt finner sig själv på nytt (Olsson, 2013). I denna 

studie är återhämtningen ett led i rehabiliteringen då dessa processer tycks följa varandra och 

bidrar till att patienten mår bättre psykiskt.  

 

Alla återhämtningsprocesser ser olika ut och är annorlunda från person till person då 

processen är individuell. Processen kommer att präglas av individen själv och dennes 

omgivning (Topor, 2004). Det är i återhämtningsprocessen som individen börjar finna vägar 

till ett liv som inte låter sig styras av en psykisk sjukdom. Att en individ inleder en 

återhämtningsprocess kan bero på flera olika saker och det kan vara svårt att specifikt säga 

vad det är som sker inom och tillsammans med individen i processen. Processen kan dock ta 

väldigt lång tid beroende på individen själv, dennes anhöriga och dennes omgivning (Topor, 

2004). Återhämtningsprocessen bygger på individen och dennes möjligheter till återhämtning. 

Individen i sin tur är beroende av dennes omgivning då den kan hjälpa individen när denne 

själv kanske inte klarar det längre. Med omgivning menas den kontext där individen befinner 

sig och de personer som individen interagerar med i sin vardag. Omgivningen är en viktig del 

i denna studie då studien vill belysa den rättspsykiatriska vårdspersonalens erfarenheter kring 

patienternas återhämtningsprocesser samt belysa vad personalen anser gynnar respektive 

hindrar dessa återhämtningsprocesser. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att belysa de erfarenheter som den rättspsykiatriska personalen har kring 

patienternas återhämtningsprocesser samt belysa vilka faktorer som personalen anser hindrar 

och gynnar patienternas återhämtning och återhämtningsprocesser.  

1.3 Frågeställningar 

 Vad kan relationen mellan personal och patient bidra med? 

 Vilka faktorer anses vara gynnsamma för patienternas återhämtning? 

 Vilka faktorer anses vara hindrande för patienternas återhämtning? 
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1.4 Centrala begrepp och begreppsredovisning 

Återhämtning handlar om att personer hittar vägar till att återhämta sig från psykiska problem 

genom att använda sig av relationer och egenmakt (Topor, 2004). Ett återhämtningsperspektiv 

kommer att vara en tolkningsram genom hela studien och den kommer att förklaras närmare i 

det teoretiska kapitlet. Med personal/personalen menar studien alla de personer som jobbar 

närmast patienterna inom den rättspsykiatriska vården. Det kan vara sjuksköterskor, skötare, 

socionomer, behandlingsterapeuter med flera. Med patient/patienter menar studien de 

personer som på något sätt har blivit dömda till rättpsykiatrisk vård och som fortfarande är 

kvar inom vården. Med rehabilitering/rehabiliteras menar studien att det är någonting som 

personer gör när de återfår och återerövrar funktioner som de kanske förlorat i sina liv. Att 

patienterna särskilt inom den rättspsykiatriska vården, genom att rehabiliteras, lär sig att leva 

fungerande och bättre liv ute i samhället (Olsson, 2013). Med allvarlig psykisk störning menar 

studien tillstånd av psykotisk karaktär med symptom som vanföreställningar, hallucinationer 

och förvirring. Till allvarliga psykiska störningar räknas även allvarligare depressioner med 

självmordstankar, alkoholpsykoser/missbrukspsykoser och personlighetsstörningar. En 

allvarlig psykisk störning bedöms alltid utifrån den psykiska störningens art, grad och den 

föreligger så länge som de psykiska symptomen återkommer efter att behandlingsinsatserna 

avbryts (Socialstyrelsen, 2009). Med professionella menar studien de personer som på något 

sätt jobbar inom en förvaltning och därmed kommer att ha en större betydelse för patienternas 

liv efter att de lämnat den rättspsykiatriska vården. Stigmatisering/Stigma är enligt 

Nationalencyklopedin en term inom samhällsvetenskaperna för social stämpling (Ne, 2016), 

vilket betyder att man särskiljer en person från gruppen. Attityder/attityd är enligt 

Nationalencyklopedin en viktig term inom socialpsykologin och står för inställning eller 

förhållningssätt (Ne, 2016), vilket betyder att attityderna i samhället kan speglas av hur 

personer förhåller sig till vissa saker och beteenden. Attityderna kan förändras och så även 

tankesättet hos personen som besitter dem.  

1.5 Dispositionen av studien 

I kapitel ett presenteras studien. I kapitel två presenteras den teoretiska tolkningsram som 

studien kommer att använda. I kapitel tre presenteras forskning som gjorts inom området. I 

kapitel fyra presenteras metoden som studien kommer att använda. I kapitel fem presenteras 

resultatet av studien. I kapitel sex diskuteras resultatet i relation till den tidigare forskningen 

och de teoretiska utgångspunkterna sedan läggs en slutsats fram, kritik till studien och förslag 

till fortsatt forskning inom området.   
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2. Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska tolkningsramen som valts är kopplad till studiens syfte och frågeställningar, då 

den tycks kunna belysa dessa på ett överskådligt och fylligt sätt. Tolkningsramen i studien är 

ett återhämtningsperspektiv med fokus på återhämtningen som ett fenomen och patienternas 

individuella återhämtningsprocesser.  

2.1 Ett återhämtningsperspektiv 

En återhämtning handlar om att som individ lära sig leva ett gott och tillfredsställande liv med 

en ny mening (Topor, 2004). Återhämtningen kan ses som en process som går från ett 

tillstånd till ett annat likt vilken process som helst. Återhämtningsprocessen lämnar en del av 

patienten kvar där resan börjar och skapar en ny del under processens gång (Schön, 2012). En 

central del i patienternas återhämtningsprocesser är att de ges möjligheter till att återerövra 

kunskaper som kan ha gått förlorade i deras psykiska sjukdom. För att i makten och styrkan 

av att klara personliga mål kan hopp om en annan framtid skapas, en framtid där den psykiska 

sjukdomens effekter inte är lika påtagliga (Schön, 2012). Återhämtningsprocessen är en unik 

och individuell process som gör att patienterna kommer till att förändras och lära sig leva 

tillfredsställande och hoppfulla liv, även med de konsekvenser som kan kvarstå av den 

psykiska sjukdomen (Rosenberg, & Schön, 2014). Återhämtningsprocessen påbörjas, fortgår 

och avslutas av patienten själv dock är patienten beroende av dennes omgivning i processen. 

Återhämtningsprocessen är individuell men den är beroende av att patienten befinner sig i ett 

socialt sammanhang (Topor, 2004). Detta för att patienten inte ska fastna och kanske stanna 

upp i dennes återhämtning och då riskera att återfalla i den psykiska sjukdomen. Patienterna 

kan därmed behöva stöd och hjälp för att se förändringar som kan ha skett hos dem samt 

behöva stöttning för att våga komma vidare i deras återhämtningsprocesser (Topor, 2004). 

Det leder till att anhöriga till patienten och omgivningen som de befinner sig i kan komma att 

påverka återhämtningen både positivt och negativt. Ett återhämtningsperspektiv handlar 

därmed om att skapa ett bra förhållande där patienter kan utvecklas, börja tro på sig själva och 

ges möjligheter till att kunna skapa förändring. För att till slut kunna återhämta sig genom den 

individuella återhämtningsprocessen (Topor, 2004). Återhämtningsperspektivet ser till 

patienters egna personliga mål och utgår från den enskilde patienten. Det är patientens egna 

förutsättningar, arbete med sig själv och vilja till att förändras som bestämmer hur 

återhämtningen ter sig (Schön, 2012).  
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2.1.1 Återhämtning i relation till rehabilitering 

Ett av målen med den rättspsykiatriska vården är att rehabilitera de patienter som döms och på 

så sätt ge dem möjligheter till att återgå till ett fungerande, bra och tillfredsställande liv ute i 

samhället. Samtidigt som rättspsykiatrin arbetar för att minska risken att patienterna återfaller 

i brottslighet när de lämnat vården (Olsson, 2013). Ett led i att patienterna rehabiliteras, blir 

mer aktiva och medverkande i sina liv är att de påbörjar en återhämtningsprocess som i sin tur 

leder till en återhämtning (Topor, 2004). En återhämtning handlar om att hela individen 

förändras, allt från känslolivet till att återerövra kunskaper som patienten kan ha förlorat. 

Medan en rehabilitering istället handlar om att patienten ges möjligheter till att återerövra 

kunskaper för att fungera bättre i samhället. Därmed kan man säga att återhämtningen 

innefattar att patienten genomgår en förändring och att rehabiliteringen enbart handlar om att 

patienten ska fungera bättre i samhället (Olsson, 2013).  

2.1.2 Empowerment och återhämtning 

En viktig aspekt i återhämtningen handlar om makt och att som patient återskaffa sig makt 

över sitt eget liv (Olsson, 2013). Genom egenmakten och att patienten är med medverkande i 

dennes återhämtning, lär sig patienten hur denne skapar och utvecklar sitt eget liv, för att 

kunna leva det på ett bra och tillfredsställande sätt (Topor, 2004). Att känna delaktighet och 

egenmakt är även viktigt för patienterna inom den rättspsykiatriska vården för de är först då 

de kan förstå sin egen roll i vad som har hänt och vad patienten kommer att få leva med för att 

kunna fortsätta sin återhämtning (Dorkins, & Adshead, 2011). Men även att de först då kan 

förstå vad de kan vara med och påverka i sin egen vård, även om vården sker under tvång. 

Detta sökande efter egenmakt kan kopplas till ett annat perspektiv, empowerment, som är ett 

bredare uttryck för att en individ strävar efter egenmakt och inflytande i sin egen livssituation, 

vård och annat som rör individen själva (Hansson, 2014). Empowerment är likt 

återhämtningsperspektivet ett positivt mått som ser till patienternas utvecklande av egna 

resurser och återerövrande av tidigare kunskaper. Empowerment och återhämtningen drivs av 

patienten själva och de förändringar som sker skapas av patientens egna val av vägar till 

återhämtning och ett tillfredsställande liv ute i samhället (Hansson, 2014).  

2.1.3 Återhämtning i den rättspsykiatriska vården 

Att återhämtas inom den rättspsykiatriska vården kan skapa ytterligare hinder för patienterna 

då den slutna vården är någonting som patienterna har dömts till efter att ett brott har begåtts 

(Socialstyrelsen, 2009). Detta kan leda till att det kan vara svårare för rättspsykiatriska 

patienter att återhämta sig och återskapa sin identitet som de hade innan brottet begicks 

(Dorkins, & Adshead, 2011). Återhämtningen handlar för dessa patienter om hur de förhåller 
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sig till brottet, hur det påverkade andra och dem själva. Samtidigt som andra hinder som den 

psykiska sjukdomen kan ha fört med sig också måste återhämtas och bearbetas. Därmed kan 

rättspsykiatriska patienter komma att behöva mer stöd i återhämtningsprocessen (Dorkins, & 

Adshead, 2011). Det är viktigt att komma ihåg att återhämtningsprocessen inte håller en rak 

linje utan den utvecklas i takt med patienten och perioder av framgångar följs ofta av perioder 

av motgångar (Topor, 2004). Det är en naturlig del av återhämtningsprocessen och det är 

därav viktigt, framför allt inom den rättspsykiatriska vården, att inte se patienternas 

motgångar som återfall utan mer som en läroprocess. För att rättspsykiatriska patienterna kan 

komma att stöta på fler hinder i sin återhämtning än andra patienter beroende av det trauma 

som dem orsakat någon annan person och i vissa fall även sig själva (Dorkins, & Adshead, 

2011). Med varje motgång lär sig patienten någonting nytt om denne själv och patienten ser 

och upplever att denne klarar av motgångar i återhämtningsprocessen (Topor, 2004).  

 

I återhämtningsprocessen är det ofta anhöriga till patienten som motiverar, stöttar och hjälper 

denne att se motgångarna som möjligheter till förändring. Inom den sluta rättspsykiatriska 

vården så saknar många patienter kontakten med sina anhöriga, det kan vara följden av det 

brott som patienten har gjort eller bero på att patientens psykiska sjukdom har fått denne att ta 

avstånd från sin familj (Dorkins, & Adshead, 2011). Därmed blir personalen en viktig del i de 

rättspsykiatriska patienternas återhämtning och återhämtningsprocesser. Personalen får 

försöka fylla de luckor som de anhöriga annars skulle ha fyllt med motivering, uppmuntran 

och stöttning för att patienterna lättare ska klara av att återhämtas (Topor, 2004). Personalen 

får även tampas med en dubbel roll, att finnas där för patienterna, stötta dem i deras 

återhämtning, skapandet av deras nya identiteter och samtidigt ha vetskapen om att patientens 

anhöriga, i vissa fall, inte vill ha någonting med denne att göra igen (Dorkins, & Adshead, 

2011). Personalens arbete och omgivningen som patienterna befinner sig får därmed en mer 

betydande roll och det är viktigt att patienterna ges möjligheter till rätt stöd, motivering och 

vård. För att patienterna ska orkar fortsätta sina återhämtningsprocesser och på så sätt 

återhämtar sig från sina psykiska sjukdomar. Det är viktigt att komma ihåg att patienterna inte 

behöver vara eller bli symptomfria för att kunna vara återhämtade och leva ett tillfredställande 

liv i samhället. Det handlar snarare om att patienterna har lärt känna sig själv igen, skapat en 

ny identitet där brottet har blivit en del av vad som tidigare hänt och att patienten har lärt sig 

leva med de symptom som kan vara kvar av den psykiska sjukdomen (Dorkins, & Adshead, 

2011, Rosenberg, & Schön, 2014). Patienten utvecklas, förändras och lär sig forma sitt eget 

liv med hjälp av empowerment och återhämtningsprocessen för att trots begränsningar kunna 

leva de liv de vill leva ute i samhället. 
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3. Tidigare forskning 

För att beskriva rådande forskning inom området så har ett antal artiklar valts ut, artiklarna 

valdes för att de kan belysa syftet och frågeställningarna i studien på ett bra sätt. Artiklarna 

handlar om patienter och deras återhämtningsprocesser samt hur det är att vara personal inom 

psykiatrin och att kunna balansera mellan att vara professionell och personlig.  

3.1 Forskning kring relationens betydelse 

Studier har visat att relationen mellan patient och personal är en viktig del i patientens 

återhämtning och att den kan vara avgörande för vissa patienter i deras utveckling (Topor, 

2004). Det har därmed blivit viktigt att arbeta och fokusera på att relationer ska skapas. 

Relationerna kan dock skapas först när de finns ett förtroende mellan patient och personal. 

Finns det ett förtroende så ökar det möjligheterna till att personal och patienter betraktar 

varandra mer jämlikt och ser varandra som människor (Lester, Tritter, & Sorohan, 2005). Med 

förtroende till varandra så kan personalen och patienten skapa relationer som är bra för båda 

parter. Finns ett förtroende så finns det även utrymme till att diskutera saker med patienterna. 

Det kan handla om hur patienterna ser på sin vård, hur deras dag har varit eller att prata om 

hur patienternas liv såg ut förut. För att lista ut hur patienten ska förhålla sig till det som hänt 

och lära sig leva med det förflutna (Dorkins, & Adshead, 2011). Patienten och personalen kan 

tillsammans även komma fram till hur patienten vill leva sitt liv efter frisläppningen (Lester, 

Tritter, & Sorohan, 2005). Uppbyggandet av detta förtroende och den livsnärande relation 

som det kan leda till kan ta väldigt lång tid. Det är ingenting som sker över en natt utan det är 

likt återhämtningen en process i sig själv. Därmed har patienter uttryckt att det är bra att träffa 

samma personal under hela vårdtiden, det vill säga om patienten och personalen har utvecklat 

en trygg och fungerande relation och har ett bra förtroende till varandra (Topor, 2004). Alla 

relationer ser olika ut och ingen människa är den andra lik. Det är därmed svårt att säga hur en 

relation kommer att se ut eller när den uppstår.  

 

När personalen för första gången träffar nya patienter har de redan tillgång till mycket 

bakgrundsfakta om patienten. Personalen vet vilken diagnos patienten har, vilket brott som 

har begåtts, vilka mediciner de tar, hur många gånger patienten har sökt hjälp tidigare inom 

psykiatrin och annan viktig information. Detta får personalen veta enbart genom att läsa 

patienternas journaler. Det personalen får veta av journalen är basala fakta som är viktiga för 

att patienten ska få rätt sorts hjälp från början men dessa fakta gör inte att personalen lär 

känna patienten (Strauss, Lawless, & Sells, 2009). Det kan därmed krävas lite detektivarbete 

av personalen där de lär känna patienten på ett djupare plan. Först behöver dem skapa ett 
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förtroende som utvecklas till en trygg och fungerande relation, därefter kan personalen lära 

känna patienten på ett djupare plan än vad journalen kan beskriva. Det kan dock ta lång tid för 

patienten att veta vem denne är på djupet då patienten kan ha levt med sin psykiska störning 

väldigt länge.  

 

I återhämtningssyfte är relationen viktig då den möjliggör att patienten öppnar upp sig och 

diskuterar saker som händer eller saker som har hänt i deras liv. Relationen möjliggör även att 

vissa patienter börjar känna hopp över sina situationer och att känna hopp är en viktig del i 

patienternas återhämtningsprocesser (Topor, 2004). Det är dock viktigt att bibehålla balansen 

i relationen och som professionell komma ihåg att inte blir för personlig i kontakten med 

patienten (Dorkins, & Adshead, 2011). Hitta balansen där relationen bidrar med någonting bra 

för patienten och där relationen inte känns jobbig för personalen (Salzmann-Erikson, Persson, 

& Fallqvist, 2014). Att skapa en fungerande relation mellan patient och personal kan vara ett 

svårt jobb men det kan vara desto svårare att hålla relationen vid liv. Personalen på 

avdelningarna inom den rättspsykiatriska vården kan stå inför en svår uppgift när de möter en 

ny patient och det är svårt att säga om och när en relation dem emellan kan uppstå 

(Kristiansen, Hellzén, & Asplund, 2010). Det är därmed viktigt att personalen inte ger upp 

utan att de fortsätter jobba på för att skapa relationer till patienterna oavsett hur lång tid det 

tar.  

3.2 Forskning kring attityder och stigma 

Relationerna är viktiga även när det handlar om att skapa en attityd förändring då negativa 

attityder har visat sig påverka patienternas återhämtning. Det kan handla om både attityderna 

hos personalen och de attityder som råder i samhället (Björkman, Angelman, & Jönsson, 

2008). Negativa attityder om psykiska sjukdomar har kommit att prägla samhällets syn på de 

individer som får dessa sjukdomar och de negativa attityderna kan kopplas till att de är 

stigmatiserande (Björkman, Angelman, & Jönsson, 2008).  Individer med psykiska sjukdomar 

kan av samhället stigmatiseras som annorlunda, skrämmande, aggressiva och kan tyckas 

framstå som att de inte har någon självkontroll (Björkman, Angelman, & Jönsson, 2008). Det 

kan hända oftare när det handlar om patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård. För att 

dessa patienter har begått ett allvarligare brott som i sig självt kan få samhället att stigmatisera 

patienten som annorlunda (Hansson, Jormfeldt, Svedberg, & Svensson, 2013). Patienterna kan 

därmed ha det svårare att acceptera sig själva, sin sjukdom och sitt brott vilket gör att det kan 

vara svårare att påbörja en återhämtningsprocess (Mezey, Kavuma, Turton, Demetriou, & 

Wright, 2010). Svårare blir det när samhället och världen utanför avdelningen inte accepterar 
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eller förlåter patienten. Patienten kan själv komma till en punkt där denne förlåter sig själv, 

börjar känna egenmakt och på så sätt även börjar tro på sig själv. Detta kan kopplas till att 

patienten börjar känna empowerment över sin situation (Hansson, 2014). Dock är vissa 

patienterna inom den rättspsykiatriska vården medvetna om att samhället, familjemedlemmar 

och de personer som patienten skadat genom brottet kan ha det svårt att förlåta och acceptera 

det patienten har förorsakat (Dorkins, Adshead, 2011), vilket i sin tur leder till stigmatisering 

av patienten (Björkman, Angelman, & Jönsson, 2008). Brottet kan sedan kopplas samman 

med den psykiska sjukdomen och de negativa attityderna fortgår till att bli stigmatiserande. 

Det är därmed viktigt att personalen är medveten om att det handlar om att se personen bakom 

brottet och bortse från attityderna och stigmatiseringarna rörande psykiska sjukdomar som 

kan finnas i samhället (Olsson, 2013). 

 

Personalen som har daglig kontakt med patienterna inom den rättspsykiatriska vården har en 

viktig roll i arbetet med att ändra samhällets stigmatisering och negativa attityder rörande 

psykiska sjukdomar (Björkman, Angelman, & Jönsson, 2008). För att kunna ändra de 

stigmatiserande attityderna så är relationen mellan personal och patient viktig. För det är i 

relationen som de ändrar attityderna om varandra och på sikt kanske till och med i samhället. 

Om personalen själva har negativa attityder så kan det skapa en mur mellan personalen och 

patienten. Denna mur hindrar relationsskapandet mellan personal och patient (Salzmann-

Erikson, Persson, & Fallqvist, 2014). Det i sin tur kan påverka patienternas återhämtning.  

3.3 Forskning med fokus på delaktighet i livssituationen 

I och med att återhämtningsperspektivet fått en större betydelse inom psykiatrin så har 

relationen mellan patienter och personalen blivit viktigare. Detta innebär att patienterna blir 

mer och mer involverade och delaktiga i sin egen vård. Det tenderar att ske allt oftare inom 

tvångsvården då människors egen vilja alltid är av största vikt (Socialstyrelsen, 2009). 

Delaktighet har visat sig vara gynnsamt för patienternas återhämtning (Livingston, Nijdam-

Jones, & Brink, 2012). Patienterna får genom att vara medverkande i sina egna liv en egen 

insikt i sin livssituation. Detta kan komma att ske under patientens vårdplaneringar där denne 

kan vara med och påverka hur denne vill att dennes vård ska se ut trots att den kommer att ske 

under tvång om patienten motsätter sig vården. Genom att patienterna är delaktiga så kan 

patienterna och personalen tillsammans bestämma personliga mål som de vill uppnå så att alla 

strävar åt samma håll och vill samma sak (Salzmann-Erikson, Persson, & Fallqvist, 2014). 

Det är viktigt att målen är realistiska så att ingen förlorar hoppet om att nå upp till dem. Dock 

kan det inom den rättspsykiatriska vården uppstå hinder för delaktigheten i vården som 
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kanske inte uppstår i öppna vårdsformer. Patienterna är inom den rättspsykiatriska vården inte 

frivilligt inskrivna och de kommer att få mottaga vården även om de motsätter sig den. Det 

kan få patienterna att känna sig försvarslösa och att de upplever stunder av hopplöshet 

(Dorkins, Adshead, 2011), att vara inlåst kan vara ett hinder för delaktigheten i vården som i 

sin tur även kan vara ett hinder i återhämtningen (Livingston, Nijdam-Jones, & Brink, 2012). 

Att vara delaktig i sin egen vård har enligt vissa patienter varit en nödvändighet för att de ska 

kunna återhämta sig och kunna påbörja en återhämtningsprocess (Mezey, Kavuma, Turton, 

Demetriou, & Wright, 2010). Delaktighet och medverkande i sitt eget liv är ett viktigt steg i 

återhämtningsprocessen oavsett vad delaktigheten handlar om (Topor, 2004). Det kan handla 

om allt från att diskutera biverkningar av en medicin till att som patient få vara med och göra 

sin röst hörd och på så sätt kunna vara med och påverka besluten som fattas under en 

vårdplanering. Alla faktorer som gör att patienterna blir mer delaktiga i deras livssituation har 

visat sig vara främjande för patienternas återhämtningsprocesser. 
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4. Metodkapitlet  

I detta kapitel presenteras metoden som använts i studien, etiska överväganden och valet av 

analysform. Urvalet diskuteras och respondenterna kommer att presenteras med hjälp av en 

demografisk beskrivning.  

4.1 Metoden 

Studien använder sig av en kvalitativ metod som bygger på att det empiriska materialet har 

samlats in genom individuella intervjuer (Bryman, 2011). En kvalitativ metod valdes för att 

studiens inriktning ligger i att undersöka personalens erfarenheter av återhämtningsprocesser 

hos patienter inom den rättspsykiatriska vården. Med den inriktningen vill studien skapa en 

djupare och fylligare förståelse av en verklighet, en verklighet som studiens respondenter 

besitter (Bryman, 2011). Därav tenderar studien att följa en explorativ design, då studien vill 

utforska och kartlägga ett område där respondenterna besitter viktig och innehållsrik 

information som kan vara bra för andra att ta del av (Brinkmann, & Kvale, 2014).  

4.2 Datainsamling  

Studiens empiriska material består av fem stycken kvalitativa och individuella intervjuer. Till 

intervjuerna skapades en semistrukturerad intervjuguide, för att säkerställa att alla intervjuer 

följde samma grundfrågor samt se till att alla intervjuer kommer att svara på studiens syfte 

och frågeställningar (se bilaga 1). En semistrukturerad intervjuguide kan användas som en 

frågemall under intervjun och den finns med som ett stöd så att alla frågor ställs (Bryman, 

2011). I studien användes en semistrukturerad intervjuguide för att säkerställa att rätt frågor 

ställdes men också för att denna typ av intervjuguide lämnar utrymme till att eventuella 

följdfrågor kan ställas. Detta ger intervjun en flexibilitet och bidrar till att respondenterna kan 

prata mer fritt under intervjuerna (Bryman, 2011). Att använda en semistrukturerad intervju är 

även bra då frågorna som ställs inte behöver följa den ordning som de har i guiden, de kan 

istället flyta på mer som ett vanligt samtal mellan intervjuaren och respondenten.  

 

Intervjuerna gjordes utanför den rättspsykiatriska kliniken för att inte larm eller liknande 

skulle komma att störa under intervjuernas gång. Detta gjordes även för att skapa ett tryggare 

och trevligare intervjuklimat samt för att respondenterna inte skulle behöva känna sig 

obekväma utifall ett larm skulle ske under intervjun. Intervjuerna pågick mellan 20-40 

minuter och följdfrågor ställdes om det behövdes till exempel om respondenten kunde 

utveckla sitt svar. Innan varje intervju påbörjades så informerades alla respondenter om de 

fyra etiska grundprinciperna (se bilaga 1). Respondenterna godkände att intervjuerna spelades 
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in för att sedan kunna transkriberas. En sammanfattning av transkriberingen skickades till 

samtliga respondenter, efter att respondenterna godkänt detta material så har det empiriska 

materialet genomgått en respondentvalidering (Bryman, 2011).  

4.3 Analysform 

Denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer och det är därmed lämpligt att använda 

en innehållsanalys på det empiriska materialet (Bryman, 2011). En innehållsanalys är en 

forskningsteknik som används för att få en systematisk och objektiv bild av det konkreta 

innehållet i det empiriska materialet. Det är viktigt att som forskare komma ihåg att en 

innehållsanalys vill återge en bild av det som är verkligt och intressant för studien (Bryman, 

2011). Det är därmed viktigt att forskaren är så objektiv som det är möjligt för att egna 

värderingar inte ska påverka analysen av resultatet. Objektiviteten skapas genom att forskaren 

vet hur det empiriska materialet ska analyseras dock är det viktigt att komma ihåg att det är 

svårt att vara helt objektiv i kvalitativa studier som denna. En större objektivitet kan uppnås 

bland annat genom att det empiriska materialet kodas och att ett antal ofta, förekommande 

nyckelord väljs ut (Bryman, 2011). För att göra detta så kommer alla intervjuer att 

transkriberas. Att materialet transkriberas innebär att intervjuerna skrivs ut ordagrant, därefter 

kommer texterna att kodas genom att nyckelord används för att identifiera och markera 

viktiga aspekter som under transkriberingen blir synliga (Brinkmann, & Kvale, 2014). 

Kodningen kommer att ske samtidigt som det empiriska materialet transkriberas. Kodningen 

och de nyckelord som använd i analysen kommer att presenteras och sammanfattas i ett 

kodningsschema (se bilaga 2).  

4.4 Urval 

Urvalet av respondenter till denna studie har varit ett bekvämlighetsurval. Med 

bekvämlighetsurval menas ett urval där respondenterna är lättillgängliga för forskaren och blir 

då även en form av ett icke sannorlikhetsurval, då slumpen helt kommer att avgöra vilka 

respondenterna i studien blir (Bryman, 2011). Respondenterna som valdes till studien skulle 

på något sätt arbeta som personal inom den rättspsykiatriska vården och med hjälp av 

bekvämlighetsurvalet kunde respondenterna på ett snabbt och effektivt sätt väljas ut (Bryman, 

2011). Det vill säga att författaren till studien valde att skicka ut ett informationsbrev om 

studien till enbart en rättspsykiatrisk klinik samt valde ut att använda de respondenter som 

först svarade ja till att medverka i studien (se bilaga 3). Detta gjordes på grund av den 

begränsade tidsram som studien har. Informationsbrevet skickades enbart ut till en 

rättspsykiatrisk vårdsklinik i Sverige, i hopp om att tillräckligt med personer skulle vilja delta 
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i studien. Efter att informationsbrevet skickats ut så anmälde fem personer att de gärna skulle 

vilja medverka och dessa fem kom att utgöra urvalet i studien. 

4.5 Demografiskbeskrivning av respondenterna 

I denna tabell presenteras urvalet i studien som utgörs av fyra kvinnor och en man som alla 

har lång erfarenhet av att arbetar inom den rättspsykiatriska vården.  

 

Respondent Kön Ålder Hur länge jobbat 

inom RPK 

Utbildning 

1 Kvinna 50 år 24 år Socionom 

2 Kvinna 34 år 16 år Psykiatri 

Sjuksköterska 

3 Kvinna 32 år 9 år Psykiatriskötare 

4 Kvinna 40 år 17 år Psykiatriskötare 

5 Man 66 år 20 år Psykiatri 

Sjuksköterska 

Tabell 1: Presentation av respondenterna i studien. RPK står i detta fall för den rättspsykiatriska vården. 

4.6 Etiska överväganden 

Före varje intervju gick fyra etiska grundprinciper igenom med respondenterna. Dessa etiska 

principer står för frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2011). 

Grundprinciperna finns till för de individer som väljer att vara med i en studie och informerar 

dem om deras rättigheter under studiens gång. Den första av dessa fyra grundprinciper är 

informationskravet som innebär att forskaren ska informera respondenterna om den aktuella 

studiens syfte (Bryman, 2011). Det ska även framgå att respondenternas deltagande i studien 

är frivilligt och att de har all rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar. Den andra är 

samtyckeskravet som innebär att allt deltagande i studien sker på frivillig väg (Bryman, 2011). 

Därmed har varje respondent specifikts frågats innan intervjun börjat om deras deltagande och 

medverkan är frivilligt för att detta ska verifieras. Den tredje av grundprinciperna är 

konfidentialitetskravet det innebär att alla som deltar i studien är anonyma och att det inte ska 

kunna gå att spåra svaren tillbaks till dem på något sätt (Bryman, 2011). Namnen på 

respondenterna har tagits bort under kommande kapitel som utgör resultatet i studien, detta 

för att uppfylla konfidentialitetskravet, dock har respondenterna presenterats i en demografisk 

beskrivning där viktiga aspekter hos dem har tagits upp (se tabell 1). Enbart författaren till 

studien har tillgång till det inspelade materialet och när studien har sammanställts kommer allt 

insamlat material att förstöras. Den fjärde etiska principen är nyttjandekravet som innebär att 
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de material som samlats in enbart kommer att användas till studien och ingenting annat 

(Bryman, 2011). Dessa principer har presenterats både i det informationsbrev som skickats ut 

och även tagits upp i intervjuguiden och innan intervjuerna genomförts har dem gåtts igenom 

så att alla respondenter är medvetna om de fyra etiska grundprinciperna. Innan studien 

startades fylldes även en blankett i ifrån Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd (se 

bilaga 4).  

4.7 Tillförlitlighet 

Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt och det kan därmed vara svårt att använda 

begreppen reliabilitet och validitet. Det har därmed skapats ett begrepp som byter ut 

reliabiliteten och validiteten till enbart tillförlitlighet, vilket är ett vanligt begrepp i studier 

med ett kvalitativt angreppssätt (Bryman, 2011). När en studie blir tillförlitlig så motsvarar 

det begreppen intern och extern validitet, reliabilitet och att studien i så stor utsträckning som 

möjligt strävar efter att utföras på ett objektivt sätt.  

 

En del i tillförlitligheten är att den verklighet som studien vill återberätta är trovärdig 

(Bryman, 2011). Detta uppnås i studien genom att det empiriska materialet har genomgått en 

respondentvalidering Där bekräftades det att intervjuaren och respondenten har uppfattat 

varandra på ett korrekt sätt. En annan del handlar om i vilken utsträckning materialet är 

överförbart på andra studier och på den stora populationen (Bryman, 2011). Kvalitativa 

studier som denna tenderar inte till att vara överförningsbara på hela populationen utan de vill 

istället beskriva ett begränsat område på ett djupare och fylligare sätt (Bryman, 2011). På det 

sättet ger denna studie andra forskare viktig information och möjligheter till att använda sig 

av resultaten när de studerar andra liknande miljöer. En tredje del i tillförlitligheten är 

pålitligheten som kan kopplas direkt till reliabiliteten. Det visar om studien kan göras igen och 

då generera samma data oberoende av vilken population som används (Bryman, 2011). 

Genom att studien har presenterats, återberättats och beskrivits på ett utförligt och transparent 

sätt så kommer studien att uppnå pålitlighet och giltighet. Detta gör inte att studien kan 

generera samma resultat oberoende av vilken population som används, men den kan följas 

och göras på samma sätt igen vilket gör studien pålitlig (Bryman, 2011). En sista 

utgångspunkt i tillförlitligheten är att forskaren ska agera så objektivt som det är möjligt 

(Bryman, 2011). Det kan vara svårt, men forskaren bör vara medveten om sina egna 

värderingar, fördomar och förutfattade meningar för att kunna hålla dem i schack under 

analysen av det empiriska materialet. Detta för att forskaren ska påverka materialet så lite som 

möjligt och försöka uppnå den nivån av objektivitet som krävs för att studien ska ge en 
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verklig bild av det som undersöks. För att underlätta att forskaren är så objektiv som möjligt 

så har analysen följt ett kodningsschema som skapats under transkriberingen av det empiriska 

materialet (se bilaga 2). 

4.8 Äkthet och generalisering 

Äkthet bygger på att undersökningen ger en äkta och rättvis bild av det som undersökts 

(Bryman, 2011). Studien vill skapa en bättre förståelse av området som studeras och på så sätt 

skapa information som kan användas i det framtida sociala arbetet. Då framförallt i det arbete 

som kommer att ske kring de patienter som lämnat kliniken. Det är därmed av stor vikt att 

studien ger en rättvis och äkta bild av det som studeras. Kvalitativa studier är inte direkt 

generaliserbara (överförbara) på någon annan population utan är enbart aktuella på den 

rådande populationen och inom det området där respondenterna är hämtade. Därmed behöver 

inte resultatet i en kvalitativ studie vara mätbart och generaliserbart på hela populationen för 

att kunna framföra någonting viktigt (Brinkmann, & Kvale, 2014). De kvalitativa studierna 

söker istället efter att vara äkta och vara en informationskälla till de människor som befinner 

sig inom ramen för studiens kontext. Därmed vill denna studie bidra med något äkta och visa 

upp en verklighet inom ett viktigt, men begränsat område. Resultatet kan sedan bidra med 

viktig information till de som vill fortsätta att utforska området.  
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5. Resultat 

I detta kapitel sammanställs det empiriska materialet från intervjuerna och läggs fram som ett 

resultat av studien. För att göra resultatet lättöverskådligt och illustrativt, kommer resultatet 

att presenteras genom tre teman. Dessa teman är hinder för återhämtningen, gynnsamt för 

återhämtningen och viktiga händelser i återhämtningsprocessen. Temana valdes för att de 

speglar respondenternas erfarenheter av patienternas återhämtningsprocesser och för att de 

besvarade studiens syfte och frågeställningar. De tre temana bygger också på det upprättade 

kodningsschemat som illustreras i bilaga 2.  

5.1 Hinder för återhämtning 

Under intervjuerna fick respondenterna svara på vad de ansåg var hindrande faktorer i 

patienternas återhämtningsprocesser. Respondenterna berättade bland annat om hur 

vårdmiljön inne på avdelningarna och på hela kliniken kunde hindra patienternas 

återhämtning. Detta då vårdmiljön präglas av att den är låst och att patienterna inte kan gå 

omkring hur det vill på kliniken och avdelningarna. En av respondenterna beskrev detta:  

 

”Det är ju låst, oerhört låst och många av våra patienter tycker att det är väldigt 

jobbigt men det är ju också låst av en anledning… De tycker att det är jobbigt 

med alla nycklar och att allt måste vara så låst. Ja det är nog både på gott och 

ont, kanske kan det hämma en återhämtningsprocess också för att man vet att man 

inte kan välja själv när man vill göra något, som att gå ut.” – Respondent 3.  

 

Dock nämnde respondenterna även att den låsta vårdmiljön till en början kunde hjälpa 

patienterna att landa i sin nya tillvaro. En tillvaro i att vara dömd till rättspsykiatrisk vård och 

att vara där på kliniken för att det anses vara bäst för personen. Respondenterna poängterade 

att vårdmiljön därmed måste vara bra för patienten och en sorts vårdmiljö passar inte alla 

patienter. Avdelningarna på den rättspsykiatriska vårdskliniken har olika faser som 

patienterna går igenom på deras resa till återhämtning. En inskrivningsfas, en omvårdnadsfas, 

en behandlingsfas och en utslussningsfas. Alla dessa faser kommer patienterna att genomgå 

för att alla steg i vårdprocessen ska ha genomförts. Dock varierar storleken på avdelningarna 

och det bor olika många patienter på dem vilket i sin tur innebär att personalgruppernas 

storlek varierar. En respondent beskrev att vårdmiljön behövde vara utformad på lite olika sätt 

beroende på vilken problematik patienten hade: 
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”Vi har ett stort ansvar att vårdmiljön ska vara rätt för den individen, på 

individnivå. Absolut kan vårdmiljön påverka patienternas möjlighet till 

återhämtning om det är fel miljö för patienten. Vi har fått in många med 

neuropsykiatriska störningar som ADHD, Asberger och Autism där man har svårt 

att interagera med andra människor, svårt med stimuli och ljud. Då upplever vi 

att det påverkar de patienterna negativt, då de har svårt att filtrera ljud och 

filtrera stimuli. Speciellt om avdelningen är för stor så påverkas dem negativt i sin 

återhämtning.” – Respondent 2.  

 

Respondenterna påpekade att det därmed är viktigt att man ser till varje patient och vad som 

fungerar för just den. En annan del i vårdmiljön som en av respondenterna tog upp är att 

miljön i sig är väldigt fattig och fri från stimuli. En av respondenterna förklarade detta: 

 

”Det är en ganska spartansk miljöterapeutisk vårdmiljö, på en nivå är det skönt 

att det är stimuli fritt men om vårdtiden blir för lång så kan en viss 

hospitaliseringseffekt uppstå. Med spartanskt menar jag att miljön inte är nå 

mysig, den är inte som ett normalt hem om man säger så, inte så pedagogisk miljö 

överhuvudtaget. Patienterna lever inpå varandra och hospitaliseringseffekten som 

uppstår är att de vänjer sig med mycket ljud och med att ha väldigt mycket folk 

omkring sig hela tiden vare sig de vill eller inte.” – Respondent 1.  

 

Respondent 1 poängterade att om denna hospitaliseringseffekt fortgår så kan det vara väldigt 

svårt för patienterna att vara ensamma efter att de har blivit frisläppta. Det här hänt att 

patienter har fått bo i hus utanför avdelningen bara för att träna tystnad för att lättare klara av 

det när de kommer ut. Det finns många saker i vårdmiljön som kan vara hindrande i patienters 

återhämtning, det kan handla om medpatienter, att patienterna inte klarar av inlåsningen och 

att miljön i sig inte är optimal för deras behov. Det finns dock en rad andra faktorer som också 

de hindrar patienternas återhämtning och en av dessa faktorer är i fall det föreligger en 

missbruksproblematik. Det finns de patienter som fortfarande har ett aktivt missbruk när de 

skrivs in på den rättspsykiatriska kliniken. En av respondenterna uttryckte det som det största 

hindret i vissa patienter återhämtning: 

 

”Det är missbruket, en del är väldigt uppfinningsrika och lyckas få in droger även 

på kliniken… det är svårare för dem att missbruka men de lyckas ändå. Hela 

deras tankeverksamhet upptas av hur dem ska få in droger, de kan inte släppa 
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tanken, för dem patienterna så är hela vårdprocessen enormt mer komplicerade 

och de har en högre risk för återfall… Jag skulle säga att missbruket är den 

största hindrande faktorn.” – Respondent 2.  

 

Respondent 2 berättade på liknande sätt att missbruket för dessa patienter blir en fortsatt aktiv 

del även inne på kliniken och det försvårar deras återhämtning och vård på alla sätt. 

Missbruket kan göra att patienterna aldrig kommer till en insikt om deras egen sjukdomsbild. 

Respondenterna uttrycker att insikten om sin egen sjukdomsbild är jätteviktig. För om 

patienterna inte själva tror att de är sjuka så tror dem heller inte att de behöver någon vård. 

Respondenterna upplever att de inte kan hjälpa patienterna om patienterna inte själva vill ha 

någon hjälp. En av respondenterna belyste detta: 

 

”Sjukdomsinsikten är bristfällig många gånger, det försvårar, i och med att man 

inte tycker att man är sjuk så upplever man inte att man behöver medicineras, så 

det kan försvåra. Sen tror jag också att det kan handla om bristande tillit till 

personalen, att patienterna inte litar på oss och på vad vi säger, inte litar på 

informationen vi ger.” – Respondent 2.  

 

Respondent 2 uppgav att förhållandet mellan patienter och personalen kan vara hindrande i 

patienternas återhämtning om den inte bygger på en förtroendefull relation och ett bra band 

till varandra. Respondenten uppgav att personalen kanske inte hittar något sätt att hjälpa 

patienten och patienten kanske i sin tur upplever att personalen är störande. En av 

respondenterna beskrev hur olika relationer utformades på avdelningen, både mellan personal 

och mellan patienterna: 

 

”Vi är olika människor som jobbar och det är olika människor som är inne på 

avdelningarna. Man kan inte tycka om alla, eller vad man ska säga. Vissa 

personalklickar kan patienterna reta sig på. Sedan finns det också de patienterna 

som varit här så länge, så då kan det ha blivit så att man tröttnar på varandra och 

så att man kanske inte hittar ett sätt att hjälpa patienten. Då fastnar man och det 

kan hindra patienternas återhämtning.” – Respondent 4.  

 

Respondent 4 berättade vidare att det då är viktigt att man tillsammans i personalgruppen 

hittar en lösning, annars kan patienten fastna i inledningen av sin återhämtning. En sista del i 

de faktorer som respondenterna ansåg var hindrande i patienternas återhämtning handlar om 
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rädslor. Det handlar om tillfällen där patienternas egna rädslor har hindrat deras 

återhämtningsprocesser. En av respondenterna berättade om detta: 

 

”Om man är väldigt rädd för att inte klara av och att inte lyckas då vågar man 

inte ta dem små stegen framåt, då kan man stå som på vänt väldigt länge och 

vårdtiden förlängs. Man kan vara rädd för sin egen aggressivitet och så fort man 

går i närheten av det sociala umgänget så kanske man tror att man ska bli arg, så 

istället isolerar man sig på sitt rum.” – Respondent 1.  

 

Respondent 1 uttryckte att rädslorna utgör hinder för dessa patienter då de försöker skapa sig 

kontakter med andra. Respondenterna betonade även att det kan finnas kontakter som sedan 

kan vara viktiga i deras återhämtning. Det finns emellertid andra rädslor som kan hindra 

patienternas återhämtning och de handlar om hur den rättspsykiatriska vården kan utgöra en 

trygghet. En trygghet som ändras den dagen patienten får veta att de ska lämna kliniken och 

flytta ut till ett annat boende. En av respondenterna belyste detta: 

 

”När de är här, blir det som en slags trygghet att finnas här och inte själv behöva 

oroa sig för den stora världen… Även om det är det man önskat när man är kvar 

här inne så kan det bli skrämmande när den dagen är satt. Då gör patienten 

någonting för att kanske få stanna kvar hos oss för att det blir för tufft att flytta.” 

– Respondent 3.  

 

Flera av respondenterna trodde även att det kan vara rädslan över att bli ensam som får 

patienterna till att vilja vara kvar på avdelningen och kliniken. Inne på avdelningen finns det 

personal dygnet runt och patienterna behöver aldrig vara ensam om dem inte vill vara det. En 

av respondenterna beskrev att rädslan över att bli ensam har varit störst hos de patienter som 

helt saknar ett socialt kontaktnät på utsidan och som enbart har kontakt med professionella: 

 

”De som inte har något socialt nätverk överhuvudtaget kan ha en rädsla över att 

lämna kliniken. Jag har tidigare varit med om det på andra mentalsjukhus att 

patienter begått brott mot andra patienter i skräcken över att lämna sjukhuset, det 

kan bero på hur hospitaliserad man är… Att man helt enkelt inte har modet att 

tillfriskna fastän man skulle kunna egentligen.” – Respondent 5.  
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Respondent 5 berättade att det kan vara väldigt individuellt men att det finns de patienter som 

varit sjuka så pass länge att de inte har någonting bättre utanför kliniken. Respondenten 

berättade att patienterna har i vissa fall ingenting utanför mer än ett etablerat professionellt 

nätverk och att det kan vara både skrämmande och främmande för dessa patienter.  

5.2 Gynnsamt för återhämtning 

Under intervjuerna fick respondenterna svara på vad de ansåg var gynnande faktorer i 

patienternas återhämtningsprocesser. Detta resulterade i att respondenterna även beskrev 

lyckade återhämtningsprocesser som de sett hos patienterna inskrivna inom den 

rättspsykiatriska vården. Respondenterna beskrev ett antal gynnande faktorer utifrån vad de 

själva har erfarit och en av dessa faktorer handlade om hur viktig den goda relationen var, 

därmed kommer den att presenteras separat, under denna rubrik, för att belysa vikten av en 

god relation mellan patienterna och personalen. En av respondenterna beskrev en lyckad 

återhämtningsprocess på följande sätt:  

 

”Stegen är att landa i att man hux flux blev dömd till rättspsykiatrisk vård, att 

man får återhämta sig psykiskt och fysiskt, att man får någon slags röd tråd i hur 

det kom sig att man blev sjuk kanske också mer eller mindre en insikt i att man är 

sjuk och hur man kan förebygga att återinsjukna. Återhämtningen är jätte viktig 

och att ha en materiell trygghet i hem kommunen när man kommer ut, en 

stabilitet, att göra någonting meningsfullt och ett sammanhang att vara i.” – 

Respondent 1.  

 

Respondent 1 återberättade återhämtningsprocessen i flera steg. På det sättet berättade hon om 

de faktorer som hon ansåg var gynnande i patienters återhämtning. Respondenterna berättade 

att för vissa patienter tar det väldigt lång tid, ibland flera år, att komma till en återhämtning 

medan det för andra patienter kan gå lite fortare. Respondenterna betonar vikten av att låta 

processen ta tid och ge patienterna utrymme till att förändras och utvecklas i sin egen takt. 

Enligt respondenterna så tar det olika lång tid för patienterna beroende av hur bra insikt 

patienten har om sin egen sjukdomsbild. Respondenterna uppger att om patienten har en bra 

insikt i sin egen sjukdomsbild så gynnar det deras återhämtning. Patienterna vill då vara med 

och påverka sin situation och respondenterna ser att förändringar är möjliga. En av 

respondenterna belyste vikten i att patienterna var delaktiga i sina liv och att de hade en bra 

sjukdomsinsikt:  
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”Man måste själv vilja gå vidare i livet, ta sitt eget ansvar. Gör man det kommer 

man ganska långt i sin återhämtning. Ibland tar det lång tid och ibland väldigt 

kort tid, det är lite olika, alla är ju olika. Det viktigaste är att man själv har 

självinsikt och att man slutar skylla på andra. Se sin egen del både i sjukdomen, 

brottet och i missbruket.” – Respondent 4.   

 

Respondent 4 uppgav att om patienterna har insikt i sin situation så öppnar det upp 

möjligheter till att hjälpa patienten att hjälpa sig själv. Respondenten berättade att när 

patienterna har en bra sjukdomsinsikt och en insikt om sin situation så blir även 

medicineringen lättare. För när patienterna förstår att de är sjuka och att det behöver ta sin 

medicin så är det gynnande för deras återhämtning. Respondenterna betonar att de flesta av 

patienterna kommer att få äta medicin i resten av deras liv. En annan stor del i att komma till 

insikt om sin egen situation är att patienten blir drogfri. Respondent 2 berättade att om 

patienterna får landa i att vara en person utan att vara en missbrukspersonlighet så är det en 

stor gynnande del i deras återhämtning. Respondenten berättar även att drogfriheten uppstår 

när patienten blir dömd och inlåst på den rättspsykiatriska vårdskliniken. Därmed kan 

inlåsningen i sig för dessa patienter vara gynnande. Då kan de inte på samma sätt få tag i 

droger längre och de måste bryta kontakten med den delen av deras liv. Inom den 

rättspsykiatriska vården blir dessa patienter skyddade från att återfalla i missbruk dock kan det 

hända att patienterna gör det ändå men riskerna för det har minskats radikalt. Avdelningen i 

sig utgör en skyddande värld enligt respondenterna och patienterna som vårdas där behöver 

den miljön för att kunna återhämta sig. Respondenterna uttrycker att enbart bli dömd och att 

få komma till den rättspsykiatriska vården är en gynnande del i patienters återhämtning. En av 

respondenterna belyste vikten i att patienterna blir dömda till rättspsykiatrisk vård: 

 

”Ibland säger man att den rättspsykiatriska vården räddar liv och att vi har de 

som är mest drabbade, de som kallas samsjukliga eller med dubbeldiagnos. Så 

många av dem skulle aldrig ha överlevt om de inte kommit till oss. För att de har 

lidit av allvarliga psykiska störningar och rätt grova missbruk. Det blir svårare 

att överleva ute utanför institution då… Så det som ser ut som ett trauma, att 

komma in och bli dömd… kanske är det, det bästa som har hänt.” – Respondent 5.  

 

Sedan kan även livet inne på avdelningen vara gynnande för patienternas återhämtning. 

Respondent 3 berättade således att livet på avdelningen kan gynna återhämtningen och att de 

därmed försöka göra livet så normalt som möjligt för dessa patienter:  
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”Det är ju dem här vardagssakerna. Att man försöker göra det så normaliserat, 

att göra en normaliserad värld inifrån… Som att ta promenader, åka på resor, 

bara åka bil och lämna avdelningen en stund är betydelsefullt, gå på restaurang, 

att patienten får bestämma själv en stund. Ja aktiviteter överhuvudtaget… För de 

som inte får lämna avdelningen så har vi även en skola, pingis, biljard, bastu och 

en kiosk som patienterna kan gå till inne i huset. Det kan också betyda mycket.” – 

Respondent 3.   

 

Respondenterna uppger att patienterna behöver något som aktiverar deras vardag så att de inte 

fastnar på sina rum och i sin eventuella ångest. Respondenterna påpekar att aktiviteter och att 

ha ljusglimtar i livet är det som får patienterna att orka sträva framåt och att återhämta sig. En 

av respondenterna berättade om att det var gynnsamt för patienternas återhämtning att de fick 

göra meningsfulla saker: 

 

”Att aktivera sig och inte hamna i nått ångestfyllt, att vara jag, bara jag kan vara 

en ångest i sig, att vem är jag och den existentiella krisen. Att då få fylla sin tid 

med saker som istället känns meningsfulla. Jag kan tycka att bara du fyller din tid 

med någonting som är värdefullt så är det meningsfullt för dig. Att påta och göra 

saker och fylla sin tid med annat än ångest.” – Respondent 2.  

 

Respondenterna ser dessa vardagssaker som gynnande moment i patienternas återhämtning. 

Respondenterna anser att ett viktigt och gynnsamt steg i patienternas återhämtningsprocesser 

är att de får vistas i mer öppna miljöer, som att vara i affären, gå på promenad, åka och äta på 

restaurang eller att bara lämna avdelningen en stund och gå till något av det som erbjuds på 

kliniken. Göra sådant som de sedan kommer att göra ute i samhället för att både personalen 

och patienten ska se att det går bra.  

5.2.1 En god relation 

Under intervjuerna så frågades alla respondenter vad de ansåg att relationen mellan patient 

och personal kan bidra med när det kommer till patienternas återhämtningsprocesser. Under 

denna underrubrik till gynnsamt för återhämtning så kommer deras erfarenheter av 

relationerna att redovisas. För att alla respondenter använde uttrycket en god relation och 

ansåg att relationen mellan patienterna och personalen var en väldigt viktig gynnsam faktor 

för att patienterna skulle återhämtas.  En av respondenterna berättade om vikten av relationer: 
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”Om man håller sig till personalrelationen så är det mycket i att när man själv 

mår bra, blir sedd och bekräftad och i det får motivation till att ta tag i andra 

saker, då är det återhämtning på riktigt. Att skapa relationer är en grund för att 

kunna återhämtas.” – Respondent 1.  

 

Respondent 1 uttyckte att relationsskapandet är grunden för att en återhämtning ska ske men 

det kan ta lång tid innan en relation mellan patienten och personalen uppstår. Med vissa 

patienter går det fortare än vad de gör med andra. Respondenterna uttryckte att alla i 

personalgruppen kanske inte kan skapa en god relation till alla patienter men att patienterna i 

alla fall känner att de kan ta kontakt med någon. En av respondenterna berättade om detta: 

 

”Relationen är ju det centrala, det kan ta flera år innan en patient kan känna 

förtroende och tillit till någon enstaka och ibland ser man att patienten inte pratar 

med någon annan, men han pratar med mig, då ser jag att patienten har hittat 

någon att kunna känna tillit till. Då kan jag fråga patienten och ge de andra i 

personalen infon från patienten för att vi har en relation. Där ser vi ju att det är 

jätte värdefullt med den relationen.” – Respondent 2.  

 

Respondent 2 berättade vidare att patienterna blir tilldelade vårdlag och alla människor kan 

inte gilla varandra. Det kan hända att patienterna får byta vårdlag, dock är detta väldigt 

sällsynt. Respondenterna beskrev hur viktig den goda relationen är till patienterna och hur 

viktigt det är att någon i personalgruppen har en god relation till den enskilde patienten. En av 

respondenterna berättade om hur viktig relationen är i vården:  

 

”Relationen är jätte avgörande många gånger så det är väldigt värdefullt i 

vården med en god relation och med en god relation så kan jag komma väldigt 

långt med den här människan. Om vi har en god relation och att patienten litar på 

det jag säger, att det är riktigt och sant, så kan jag tillsammans med patienten 

komma till avgörande beslut då patienten känner sig trygg med mig. Då har vi 

nått en vinst.” – Respondent 2  

 

Respondent 2 berättar att i den goda relationen så finns det rum för att diskutera saker med 

patienterna och på så sätt komma fram till beslut som fungerar. Respondenterna upplever att 

relationen är viktig för patienterna då den ger patienterna en känsla av att det finns någon där. 
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En av respondenterna berättade om vikten i att som personal finnas där för patienten och visa 

att det finns någon som lyssnar på denne och som ser denne där den är just nu.  

 

”Att personalen tror på patienten och uppmuntrar patienten. Jag kan ju bara utgå 

från mig själv, att saker blir ju lättare när man har någon uppmuntran och många 

av våra patienter har ju inte det där sociala nätverket riktigt som vi har, vi som 

lever utanför om man säger så. Så då är det ju personalen som får bli lite av 

familjen… Då blir det personalens jobb att patienten känner sig trygga med oss 

och att vi finns där som en trygghet och uppmuntran.” – Respondent 3.  

 

Respondent 3 betonade även vikten av hur viktigt det var att som personal visa att de inte 

försvinner bara för att patienten tar ett steg tillbaka i sin återhämtning. Genom att visa att de 

inte dömer patienten utifrån vad som händer, utan att personalen fortsätter sitt jobb och finns 

där för patienten. Respondenterna pratade mycket om hur viktig relationen var och att det 

handlade om att lära känna patienterna och att finnas där: 

 

”Att man har en bra relation till varandra och att det finns någon som man litar 

på hos personalen. Personalen är en stöttepelare på något vis för att patienterna 

ska kunna våga gå vidare och blicka framåt. Så en bra och god relation gentemot 

personal och patient är jätteviktig.” – Respondent 4. 

 

Respondent 4 berättade även att det kunde vara något så enkelt som att bara vara en bra 

medmänniska och sitta ner och prata med patienterna, hur det kunde vara värdefullt för 

patienterna. Att ge patienterna en uppmuntrande klapp på armen kunde också vara givande, 

dock betonade respondenterna att kroppskontakt med patienterna var något som de behövde 

vara väldigt försiktig med. Respondenterna uttryckte även att det var viktigt att inte bli för 

privat i relationen med patienterna utan tänka på att relationen ska hjälpa patienten. En av 

respondenterna berättade detta: 

 

”De flesta i personalen är där för att de vill hjälpa patienterna. Vi ser människan 

bakom brottet det är vår vårdande mening. Även om vi har brottsbearbetning och 

farlighetsbedömning så är det ändå så att man i omvårdnaden har kärnan av att 

vara medmänsklig. Att man med kroppsspråket och handlingarna på något sätt 

visar att jag är här för att hjälpa dig. Att vara normal och artig räcker långt.” – 

Respondent 5.  
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Respondent 5 uttryckte vikten av att se människan bakom brottet och att inte vara dömande i 

bemötandet av patienterna. Respondenterna betonade även att det blir deras uppgift att finnas 

där för patienterna då de flesta patienter saknar relationer och kontakter på utsidan. De 

utryckte att de vill hjälpa patienterna när de lämnar kliniken och det gör dem genom att hjälpa 

patienterna att etablera kontakter i sina egna hemkommuner. En av respondenterna berättade 

att personalen arbetar för att patienten ska ha ett välfungerande professionellt nätverk när de 

lämnar kliniken: 

 

”Att bygga upp ett kontaktnät, professionellt nätverk är viktigt. Många patienter 

har straffat ut sig i och med sin sjukdomsbild, konflikt med alla, anhöriga och så 

vidare runt omkring. De har kanske väldigt fattiga sociala liv där ute, man kanske 

har isolerat sig mycket och så vidare. Vi hjälper dem att bygga upp ett nätverk 

som ska finnas där när de kommer ut så de känner sig trygga… Det är a och o för 

att de sedan ska kunna klara sig därute, så det ska vara en del av deras 

återhämtningsprocess.” – Respondent 2.  

 

Respondent 2 belyste vikten i att ha ett bra professionellt kontaktnätverk och en bostad 

utanför kliniken. Utifrån respondenternas egna erfarenheter av detta så förebygger det att 

patienterna återfaller i brottslighet samt att patienterna känner sig tryggare i att återvända 

hem.  

5.3 Viktiga händelser i återhämtningsprocessen 

Under denna rubrik så kommer resultatet av vad respondenterna uppmärksammat som viktiga 

händelser i patienternas återhämtning att återges. Dessa viktiga händelser är kopplade till 

studiens syfte, då syftet även är att belysa de erfarenheter som den rättspsykiatriska 

personalen har av patienternas återhämtningsprocesser. Respondenterna berättade alla om 

deras olika erfarenheter av detta. En av respondenterna berättade om hur viktig den första 

tiden inom den rättspsykiatriska vården är: 

 

”En timeout från samhällets krav, att få komma in på avdelningen är den första 

viktiga händelsen. Att efter att de kanske har fallit i 30 år så stannar dem upp på 

den rättspsykiatriska avdelningen och börjar nyorientera sig. Den andra viktiga 

händelsen är när patienterna kommer fram till att de kan vara med och påverka 
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sin tillvaro, tidigare väntade man på att samhället skulle fixa sig. Nu börjar man 

samarbeta med omvärlden istället.” Respondent 1.  

 

Respondent 1 nämnde att när patienterna upplevde vändpunkter så kunde det också vara en 

viktig händelse i deras liv. Det kan, enligt respondenten, vara i vändpunkten som patienten 

börjar ta tag i sitt liv. Respondenten betonade även vikten av hur bra det är att patienten kan 

vara med och påverka sin egen tillvaro. Respondenterna uttryckte även att det är bra att 

patienten ser sina egna framsteg och framgångar. Detta för att patienterna inte ska känna sig 

maktlösa, hopplösa, att de inte är delaktiga i någonting eller att de hamnar i en depression. En 

av respondenterna berättade att det var en viktig händelse i patienternas återhämtning att de 

fick se sina egna framsteg och framgångar: 

 

”Motivera patienterna till att se, men för ett halvår sedan stod du här och 

trampade nu har du faktiskt kommit hit och vi ser att det går framåt för dig… 

Lyfta ut de små stegen i ett större perspektiv och förklara att det är viktiga i 

helheten. Så att patienten förstår att varje litet steg är en framgång och att vi 

strävar alla efter samma stora mål, att du ska komma ut härifrån.” – Respondent 

2.  

 

Respondent 2 pratade om att det är viktigt att göra patienten delaktig i sin egen process och att 

patienten ser att processen går framåt även om den tar lång tid. Respondenten berättade att det 

handlar om att motivera och uppmuntra patienten till att fortsätta framåt. Respondenterna 

betonade vikten i att patienterna ser sina egna framgångar och att de själva är med i sin egen 

återhämtning. Respondenterna har sett att patienterna utvecklar ett bättre självförtroende i och 

med att de klarar av fler saker själva och att dem kanske får göra fler saker, så som aktiviteter 

och frigång. En av respondenterna berättade att en viktig händelse i patienternas återhämtning 

var när de fick ta ett steg framåt och gå vidare i sin vårdprocess: 

 

”När patienterna ser att nu behöver jag inte vara på det värsta stället längre utan 

nu kan jag gå vidare till något annat, det tror jag är viktiga händelser. När 

patienterna får fler förmåner och frimåner och känner att nu tror personalen mer 

på mig och nu kan jag göra det här.” – Respondent 3.  

 

Respondent 3 pratade om hur patienterna kommer till olika avdelningar, beroende på hur 

farliga patienterna bedöms vara eller hur mycket hjälp patienterna behöver och sedan om hur 
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patienterna kom att gå vidare från det. Respondenten beskrev hur de flesta framstegen kan 

följas av motgångar. Exempelvis att patienten tar droger, får ett återfall eller att det händer 

något som gör att patienten tar ett steg tillbaka i deras återhämtning. Respondenten uppgav att 

trots att dessa motgångar kan vara svåra för patienterna så kan det vara det som stärker 

patienten. Respondenterna betonade vidare vikten av att se hela patienten, i sin helhet. En av 

respondenterna berättade även att en viktig händelse i återhämtningen var att patienten fick 

uppleva att denne klarade av att göra saker själv: 

 

”Bevara människan, människans kapacitet, att man ser personen och att man 

stöttar, lyfter, berömmer, ser de fina och bra sidorna. Absolut inte fastna i det 

dåliga. Vi vet ju bakgrunden men vi vet inte vad patienternas ryggsäck är fylld 

med känslomässigt. Vi får tänka på det och ta reda på vad personen tycker, 

tänker, vill göra och se till att den mår bra.” – Respondent 4.  

 

Respondent 4 betonade vikten i att bevara de kunskaper som patienten själv har med sig och 

att de inte ska göra allt åt patienten bara för att det kanske går fortare då. Respondenten 

uttryckte även att patienterna också är personer med egna känslor, tankar och idéer. Deras 

åsikter och kunskaper ska även de tillgodoses och inte bara sopas undan. En av 

respondenterna berättade även att en viktig händelse i återhämtningen var när patienten själv 

skapade sig relationer:  

 

”Det händer ju, det vet man ju, att det som kan vända både missbruk och psykiska 

störning kan vara nya relationer. Det kan vara en relation som uppstår som är 

bra för patienten, en god relation. Det kan vara familjerelationer, vi har patienter 

som får besök av sina föräldrar och vi har anhörigdagar och vi ska jobba med 

anhöriga.” – Respondent 5.  

 

Respondent 5 betonade att det även kan vara relationer utanför kliniken som relationer till 

familjen. Respondenten uttrycker att den rättspsykiatriska vården jobbar för att patienterna 

ska få mer kontakt med anhöriga och att relationerna i sig är viktiga för återhämtningen.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet i studien och det görs i relation till den tidigare forskningen 

och den teoretiska utgångspunkten som tidigare har presenterats. Resultatet visade på olika 

faktorer som var hindrande och gynnande för patienternas återhämtning. Resultatet visade 

även på viktiga händelser som kommit att påverka de rättspsykiatriska patienternas 

återhämtning, de viktiga händelserna är beviset av respondenternas egna erfarenheter av att 

arbeta med dessa patienter i deras återhämtningsprocesser.  

6.1 Hinder för återhämtningen 

I resultatet visade det sig att det finns olika hindrande faktorer i patienternas återhämtning, 

faktorerna kommer att diskuteras separat för att ge en överskådlig och fylligare förståelse av 

de olika hindrande faktorerna.  

6.1.1 Vårdmiljön 

Resultatet visade att vårdmiljön inne på avdelningen kan vara hindrande i patienternas 

återhämtning, då vårdmiljön är väldigt låst (Olsson, 2013). Detta kan kopplas till att den 

rättspsykiatriska vården fyller ett dubbelt ansvar, både verka för att skydda samhället och ge 

rätt vård till patienterna (Mezey, Kavuma, Turton, Demetriou, & Wright, 2010). I denna 

vårdmiljö ska patienterna även försöka skapa sig nya identiteter och utveckla en 

meningsfullhet i deras liv genom att de återhämtar sig (Dorkins, & Adshead, 2011). I det 

återhämtningsarbetet kan både vårdmiljön och avdelningens storlek komma att hindra 

patienternas återhämtning. Det är därmed viktigt att vården ser till vara individs bästa och 

skapar en så pass god vårdmiljö som det är möjligt, trots de begränsningar som finns inom 

den rättspsykiatriska vården (Socialstyrelsen, 2009). Resultatet visade även att vårdmiljön kan 

upplevas som stimuli fri och begränsad på inredning. Det är väldigt svårt att förutse hur detta 

kan komma att påverka patienternas återhämtning, då återhämtningen är en individuell 

process som bestäms mycket utifrån individen själv (Schön, 2012). Det är dock viktigt att 

komma ihåg att patienten är beroende av sin omgivning i återhämtningen, därmed kan det för 

vissa patienter vara hindrande med inlåsningen medan det för andra patienter kan handla om 

andra begränsningar i vårdmiljön. 

6.1.2 Aktivt missbruk 

Resultatet visade att om patienterna fortsätter ett aktivt missbruk så är det ett hinder i deras 

återhämtning. Ett återhämtningsperspektiv bygger på att patienterna blir mer involverade och 

aktiva i deras livssituationer (Rosenberg, & Schön, 2014). De patienter som forsätter ett aktivt 

missbruk har svårare att komma till en egen insikt vilket gör att dessa patienter stannar upp 
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och kommer aldrig till en återhämtning. Det är viktigt att patienterna erkänner sin egen del i 

det som hänt och lär sig leva med det, för att på så sätt kunna skapa sig en ny identitet och en 

meningsfullhet i deras liv (Dorkins, & Adshead, 2011). Att patienten genom detta arbete 

kommer till en egen insikt och fortsätter ta steg framåt i återhämtningen är viktiga steg för att 

de lyckas återhämta sig (Topor, 2004). Detta sker inte om patienterna fortsätter ett aktivt 

missbruk därmed så är missbruket hindrande i deras återhämtning.   

6.1.3 Att inte ha någon god relation 

Relationer är någonting som är centralt i återhämtningsperspektivet (Topor, 2004). Resultatet 

visade att om patienterna inte hade någon relation till någon alls så var det väldigt hindrande i 

deras återhämtning. Ofta så saknar patienterna inom den rättspsykiatriska vården kontakter 

och relationer till sina anhöriga (Dorkins, & Adshead, 2011). Därmed har relationerna mellan 

personalen och patienten kommit att bli en allt viktigare del i återhämtningen, för att 

relationen möjliggör så mycket för patienterna och underlättar arbetet för personalgruppen 

(Kristiansen, Hellzén, & Asplund, 2010). Skapas det därmed ingen relation så utgör det ett 

stort hinder i patienternas återhämtning.  

6.1.4 Rädslor 

Resultatet visade att rädslor är hindrande i patienternas återhämtning. Dessa rädslor kan göra 

att patienterna isolerar sig men det kan även bli så att vissa patienter blir aggressiva. Därav 

har allt fler av dem utåtagerande patienterna kommit att hamna inom den rättspsykiatriska 

vården (Dorkins, & Adshead, 2011). Detta kan leda till att patienterna blir rädda för sitt eget 

beteende, vilket gör att deras egna rädslor blir hindrande i återhämtningen. Resultatet visade 

även att den rättspsykiatriska vården skapar en trygghet för patienterna (Mezey, Kavuma, 

Turton, Demetriou, & Wright, 2010). Tryggheten som skapas på avdelningen skapar en mur 

ut till de negativa attityder och den stigmatisering som kan finnas i samhället (Björkman, 

Angelman, & Jönsson, 2008). Rädslan som uppstår handlar om att patienterna inte vet om 

samhället kommer att accepterar dem när de lämnar den rättspsykiatriska vården (Hansson, 

Jormfeldt, Svedberg, & Svensson, 2013). Patienternas egna rädslor är hindrande då själva 

rädslorna skapar hinder som leder till att de aldrig återhämtar sig. Alla rädslor är individuella 

och ingen vet hur de kommer att påverka de olika patienterna.  

6.2 Gynnsamt för återhämtningen 

I resultatet visade det sig att det finns olika gynnande faktorer i patienternas återhämtning, 

dessa kommer även de att diskuteras separat för att ge en överskådlig och fylligare förståelse 

av de olika hindrande faktorerna.  
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6.2.1 En bra sjukdomsinsikt 

Resultatet visade att det är bra att patienterna har en god och bra sjukdomsinsikt då det gynnar 

deras utveckling framåt i återhämtningsprocessen. Insikten gör att patienterna blir mer 

delaktiga i sin egen vård och det gynnar deras återhämtning (Livingston, Nijdam-Jones, & 

Brink, 2012). En viktig del i insikten är att patienterna även inser sin egen situation och att 

dem först då kan börja förstå vikten av att de behöver medicineras. För att de flesta 

patienterna inom den rättspsykiatriska vården kommer till att behöva ta mediciner i resten av 

deras liv. Därmed är en god och välutvecklad sjukdomsinsikt gynnande i patienternas 

återhämtningsprocesser i flera led.  

6.2.2 Drogfrihet 

Drogfriheten bidrar med att patienterna försöker hitta sig själva utan att vara en del av ett 

missbruk längre (Dorkins, & Adshead, 2011). Resultatet visade att i drogfrihetssyfte så kan 

själva inlåsningen även vara gynnande i patienternas återhämtning, då den till viss del skyddar 

patienterna från att återfalla i missbruk (Mezey, Kavuma, Turton, Demetriou, & Wright, 

2010). När patienten blir drogfri så börjar denne att hitta en ny identitet som inte längre 

präglas av missbruket och den psykiska sjukdomen (Dorkins, & Adshead, 2011). Detta gör att 

drogfriheten är gynnande i patienternas återhämtningsprocesser. 

6.2.3 Att få göra aktiviteter 

Resultatet visade att den normaliserade världen som skapats på den rättspsykiatriska 

avdelningen är gynnande för patienternas återhämtning. Detta är en följd av att patienterna 

rehabiliteras, återhämtas och har rätt verktyg och möjligheter till att klara sig i samhället 

(Socialstyrelsen, 2009). Patienterna behöver få känna att de klarar av personliga mål och att 

de gör framsteg (Schön, 2013). Detta är någonting som patienterna gör när de klarar av 

vardagliga saker som andra kanske tar för givet. En annan viktig gynnande faktor för 

återhämtningen som visades i resultatet är att patienterna får göra betydelsefulla saker. För att 

patienterna behöver få göra betydelsefulla saker för att hitta meningsfullhet i deras liv. Att 

känna meningsfullhet är en viktig del i återhämtningsperspektivet (Dorkins, & Adshead, 

2011), då meningsfullheten leder till att patienten börjar känna hopp. Detta i sin tur kan leda 

till att patienterna återtar egenmakt och börjar bli mer medverkande i deras situation 

(Rosenberg, & Schön, 2014). Detta led i patienternas återhämtningsprocesser kan kopplas till 

det bredare perspektivet, empowerment. Empowerment och återhämtningen ser båda positivt 

på patientens utveckling och vill att de ska lyckas förändras för att kunna leva 

tillfredsställande liv i samhället (Hansson, 2014). Därmed är aktiviteter gynnsamma för 

patienternas återhämtning då de öppnar upp möjligheter till att patienterna blir mer delaktiga, 
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får en meningsfullhet, börjar känna hopp och utvecklar en egenmakt, empowerment, över sina 

livssituationer.  

6.2.4 En god relation 

Resultatet visade att den viktigaste gynnsamma faktorn i patienternas återhämtning handlar 

om den goda relationen mellan personalen och patienterna. Relationsskapandet i sig är en 

viktig del i återhämtningsperspektivet (Topor, 2004). När det finns en god relation kan 

personalen bemöta patienterna på deras nivå, vilket innebär att de lär känna varandra och ser 

varandra som människor (Lester, Tritter, & Sorohan, 2005). Det blir extra viktigt med 

relationen mellan personal och patient inom den rättspsykiatriska vården, då de flesta 

patienterna saknar relationer till andra utanför kliniken (Dorkins, & Adshead, 2011). Därmed 

är det viktigt att personalgruppen arbetar för att en god relation ska uppstå, även om det tar 

lång tid (Kristiansen, Hellzén, & Asplund, 2010). Resultatet visade att relationen som skapats 

ska finnas där och hjälpa patienten i dennes återhämtningsprocess. Det är viktigt att 

personalen hittar en bra balansgång i relationen så att den inte känns obekväm för någon 

(Dorkins, & Adshead, 2011). Personalen behöver finnas där och bekräfta patienten i dennes 

återhämtning (Salzmann-Erikson, Persson, & Fallqvist, 2014), det kan vara det lilla som ger 

patienten styrkan att orka fortsätta och till slut komma till en återhämtning (Topor, 2004). 

Därmed är relationen mellan patienter och personalen en central och gynnande faktor i 

patienternas återhämtning.  

6.2.5 Relationen till professionella 

Resultatet visade att det var viktigt för patienterna att veta vilka människor som kommer till 

att möta upp dem när de lämnar kliniken. Detta för att förebygga att patienterna återfaller i 

brottslighet samt att det även handlar om trygghet. Ingen patient tillåts åka hem utan att en 

fungerande plan finns (RättsPsyk, 2014). Dessa relationer är någonting som patienterna 

bygger upp under hela deras återhämtning och det har visat sig vara gynnsamt för deras 

återhämtningsprocesser. För att patienterna blir mer delaktiga och medvetna om vad nästa 

steg blir och det är viktigt. Det ger patienterna en egenmakt och möjligheter till att kunna vara 

med och påverka sina liv (Rosenberg, & Schön, 2014).  

6.3 Viktiga händelser i återhämtningsprocessen 

I resultatet visade det sig att det finns viktiga händelser i patienternas återhämtningsprocesser. 

Det är olika händelser som på något sätt har betytt mycket för någon patient som personalen i 

studien har erfarenhet av. Dessa viktiga händelser blir viktiga för studien då de svarar på en 
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del av studiens syfte.  De viktiga händelserna kommer att diskuteras separat för att ge en 

överskådlig och fylligare förståelse av dem.  

6.3.1 En vändpunkt 

Vändpunkter är i återhämtningsperspektivet tillfällen då patienten upptäcker någonting om 

antingen sig själv eller omgivningen som får denne att påbörja en återhämtningsprocess 

(Topor, 2004). Resultatet visade att viktiga händelser som vändpunkter får patienterna att vilja 

vara med och påverka sina egna livssituationer. Det kan leda till att patienterna blir mer 

delaktiga i sina egna återhämtningsprocesser, vilket i sin tur även det gynnar återhämtningen 

och gör att patienterna börjar känna hopp och egenmakt (Schön, 2012). Vändpunkter har visat 

sig vara viktiga händelser som gynnar återhämtningen hos patienterna.  

6.3.2 Se framsteg och framgångar 

Resultatet visade att en annan viktig händelse i patienternas återhämtning är när dem får se 

sina egna framgångar och framsteg. Det är viktigt då återhämtningen tar lång tid och det kan 

vara svårt att komma ihåg allt som har hänt under processens gång (Topor, 2004). Patienterna 

kan under återhämtningsprocessens gång behöva uppmuntran och motivering för att orka 

fortsätta återhämta sig. Detta arbete hamnar inom rättspsykiatrin på personalen då patienterna 

ofta saknar kontakter med andra, som anhöriga och vänner utanför kliniken som annars hade 

hjälpt dem (Dorkins, & Adshead, 2011). Framgångarna och framstegen kan bidra till att 

patienterna börjar känna hopp och ger dem en bättre grund till att kunna förändras 

(Rosenberg, & Schön, 2014). När patienterna ser detta så gynnar det deras återhämtning och 

hjälper dem utveckla sin egenmakt över sin livssituation.  

6.3.3 Bevara människans kapacitet 

Resultatet visade att en viktig händelse var att patienterna faktiskt fick uppleva och se att de 

klarade av någonting. Ibland kan det inom vården bli lätt att förbise patienternas egna 

kapaciteter och resultera i att personalen bara arbetar på. I resultatet visade det sig att det var 

viktigt att patienterna fick göra saker. Patienterna inom den rättspsykiatriska vården har begått 

brott och de har psykiska sjukdomar men deras människovärde får inte glömmas bort 

(Dorkins, & Adshead, 2011). Det är gynnsamt för patienternas återhämtning att de får 

återupptäcka och återerövra kunskaper som kan ha gått förlorade (Topor, 2004). I 

återhämtningen så bygger detta även upp patienternas egenmakt och känsla av empowerment 

(Hansson, 2014).  
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6.3.4 Relationer till familjen 

Resultatet visade att viktiga händelser i återhämtningen handlar om relationsskapandet mellan 

patienten och dennes familj. Återhämtningsperspektivet bygger på att patienten har ett socialt 

sammanhang och då är relationerna en viktig del (Schön, 2012). Patienterna inom den 

rättspsykiatriska vården har ofta förlorat kontakten med anhöriga, vilket innebär att det 

betyder särskilt mycket när en sådan relation kan uppstå igen. Relationsskapandet gynnar 

återhämtningsprocessen hos patienten så länge som relationen fungerar på ett bra sätt 

(Dorkins, & Adshead, 2011). Allt relationsskapande kan kopplas till en framgångsrik 

återhämtningsprocess. Därmed är alla viktiga händelser i patienternas liv oftast livsavgörande 

då de kan få patienterna att gå vidare i sina återhämtningsprocesser. De viktiga händelserna 

ger patienterna motivation och uppmuntran till att fortsätta förändra sig själva och skapa sig 

ett nytt liv där den psykiska sjukdomen inte är lika påtaglig.  

6.4 Slutdiskussion 

Det finns olika faktorer som på olika sätt är hinder i återhämtningen hos patienter inom 

rättspsykiatrin. Vårdmiljön som de befinner sig kan vara hindrande då den rättspsykiatriska 

vården är väldigt speciell. Vårdmiljön ska både skydda samhället och se till patienternas goda 

omvårdnad. Därav kan den låsta miljön komma att påverka patienternas återhämtning 

negativt. En annan faktor som även kan hindra patienternas återhämtning är deras eget 

förhållande till droger, om patienterna fortsätter i ett aktivt missbruk så försvårar det hela 

vårdprocessen. Även bristen på sjukdomsinsikt hos patienterna kan hindra deras 

återhämtning. Den sista faktorn som kan hindra patienternas återhämtning är patienternas 

egna rädslor. Rädslorna kan handla om allt från patienternas egna beteenden till rädslor om 

framtiden och om att lämna avdelningen bakom sig. För att inte de hindrande faktorerna ska 

påverka patienternas återhämtning så behöver patienterna få känna sig trygga i sig själva, sitt 

beteende och i att det finns någon som möter upp dem när de kommer ut.  

 

Det finns också de faktorer som är gynnsamma för återhämtningen. En av dessa faktorer är att 

patienterna har en bra insikt i deras situation. Både i deras egen sjukdomsbild, 

medicineringen, brottet som har begåtts och i det eventuella missbruket som patienterna kan 

ha. En annan gynnande faktor är att patienterna blir drogfria. Drogfriheten gör att patienten 

får en egen insikt i sin situation vilket i sin tur även gynnar återhämtningen. En annan 

gynnande faktor i återhämtningen är att patienterna döms till rättspsykiatrisk vård, då det kan 

vara det som faktiskt räddar deras liv. En annan gynnande faktor är att patienterna har tillgång 

till olika aktiviteter. Det är viktigt att patienterna har ljusglimtar och någonting att se fram 
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emot, då det kan hjälpa patienterna att vilja fortsätta arbeta vidare med sin återhämtning. En 

annan mycket viktig gynnande faktor är att personalen har en god och fungerande relation till 

patienterna. Relationen kan vara det centrala som hjälper patienterna att ta sig framåt i deras 

återhämtning, bidra med att viktig information kan vidarebefordras av patienten själv samt 

bidra till att patienten känner sig tryggare i vården. Det är även viktigt och gynnande för 

patienternas återhämtning att de finns ett etablerat och fungerande professionellt nätverk som 

väntar därute på dem.  

 

Viktiga händelser i återhämtningen kan få patienterna att inse att deras egen delaktighet spelar 

stor roll för hur deras återhämtning ter sig. Delaktigheten är en viktig förutsättning i att 

patienterna återhämtar sig, då den utgår från att patienten har en sjukdomsinsikt och för att 

den gynnar att patienten är med aktiv och påverkar de beslut som rör dennes liv. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att återhämtningsprocesser tar lång tid och att personalen fotsätter sitt 

arbete, har tålamod och låter den ta tid. Patienten behöver få förändras i sin egen takt och att 

bara förändra en liten sak hos sig själv kan ta tid. Patienterna inom den rättspsykiatriska 

vården kommer till att förändra i stort sett hela deras liv och då kan förändring ta lång tid.  

6.5 Slutsatser 

 Hindrande faktorer – Vårdmiljön, Aktivt missbruk, Att inte ha någon relation och 

rädslor. 

 Gynnande faktorer – Bra sjukdomsinsikt, Drogfrihet, Aktiviteter, En god relation och 

Relation till professionella. 

 Viktiga händelser – En vändpunkt, Framsteg och framgångar, Bevara människans 

kapacitet och Relationer till familjen.  

Det är för socialt arbete viktigt att komma ihåg den komplexhet som kan kretsa kring 

patienterna som befinner sig i och kommer till att lämna den rättspsykiatriska vården. Dessa 

patienter kommer till att göra en dubbelåterhämtning där de både behöver ställa sig till hur det 

är att leva med att ha gjort trauma mot någon annan samtidigt som dem med allra största 

sannorlikhet även har gjort trauma mot sig själva. Det är viktigt att tänka på detta när 

patienten sedan kommer ut i samhället igen och kommunen kommer till att arbeta närmast 

dem och finnas där likt personalen på avdelningen. 

6.6 Styrkor och svagheter med denna studie 

De svagheter denna studie innefattar är att det är en begränsad studie med ett litet urval. En 

annan svaghet är att jag är en oerfaren intervjuare vilket har gjort att relevanta följfrågor kan 
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ha gått förlorade. Det visade sig i kodningen av materialet att jag på efterhand hade kunna 

ställt mer följdfrågor för att få fylligare och djupare svar på vissa frågor. En svaghet med 

studien är naturligtvis att inte de rättspsykiatriska patienterna har tillfrågats. Det hade tillfört 

studien en utökad och viktig kunskap. Det är dock inom ramen för denna typ av 

examensarbete inte möjligt att få göra intervjuer med patienterna.  

 

Styrkorna i denna studie är att alla respondenterna har lång erfarenhet av att jobba inom den 

rättspsykiatriska vården. Deras långa erfarenhet av patienternas återhämtningsprocesser har 

gett tillgång till ett djupare och fylligare datamaterial, vilket gjort det möjligt att åskådliggöra 

den verklighet som studien vill belysa. Därmed kan jag personligen tycka att ett litet urval 

kom att gynna denna studie då resultaten påvisat att den generella tolkningen ter sig vara 

likartad hos flertalet av respondenterna.  

6.7 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att se en större studie som likt denna riktar in sig på att belysa den 

rättspsykiatriska personalens erfarenheter av patienters återhämtningsprocesser, som då 

undersöker hur det ser ut på flera kliniker i Sverige och kanske även gör en jämförelse för att 

studera likheter och skillnader.   

 

Jag upptäckte under min artikelsökning att det saknas mycket forskning inom just den 

rättspsykiatriska vården och om hur patienternas liv, förutsättningar och annat ser ut. 

Majoriteten av forskningen riktar sig till annan tvångsvård eller annan psykiatrivård. Jag 

skulle vilja se att fler väljer att forska inom just det rättspsykiatriska området och fokuserar 

mer på den svårhanterliga och komplexa vårdmiljön, som det ändå är. Både för de inskrivna 

patienterna att leva i som för personalen att verka i.  
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Bilaga 1  
Intervjuguiden 

Etiska principer 

Informationskravet- Ditt deltagande i studien är frivilligt och Du har rätt att hoppa av under 

hela arbetsprocessens gång, om du så önskar.  Materialet från Din intervju kommer då inte att 

användas. Undersökningen bygger på de frågor som jag ställer till dig och till 4-5 stycken 

andra, sedan kommer resultatet av dessa intervjuer att analyseras och sammanställas i en 

uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Samtyckeskravet- Du har själv rätt att bestämma om Du vill medverka i studien, det är därför 

av vikt att jag frågar Dig om Du vill delta och om Du gör det på frivillig väg. 

Konfidentialitetskravet- Du försäkras om, att Du under hela studiens gång och efter att den 

sammanställts är anonym. Om citat tas ur Din intervju så kommer det enbart att stå 

”respondent 1-5” bakom. Detta för att särskilja er i texten. Jag kommer att göra en kort 

presentation av Er respondenter, till exempel hur länge ni arbetat inom rättspsykiatrisk vård.  

Nyttjandekravet- Det material som samlas in under intervjuerna kommer enbart att användas 

till studien och när den är färdigställd så förstörs allt material. Så att det inte finns möjlighet 

att på något sätt få tag i det längre. 

Studiens syfte 

Syftet med studien är att belysa de erfarenheter som den rättspsykiatriska personalen har kring 

patienternas återhämtningsprocesser samt belysa vilka faktorer som personalen anser hindrar 

och gynnar patienternas återhämtning och återhämtningsprocesser.  

 

Demografisk beskrivning  

Hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat inom den rättspsykiatriska vården?  

Vilken utbildning har du?  

Om du får associera fritt hur beskriver du en patients återhämtningsprocess? 

Hur beskriver du en patients återhämtningsprocess? 

Vad tror du att relationen mellan personal och patient kan bidra med när de gäller 

patienters återhämtningsprocesser? 

– Upplever du att vårdmiljön på avdelningen påverkar en patients möjligheter till 

återhämtning?  

– Finns det något i vårdmiljön som kan motverka patients möjlighet till återhämtning.  

Vilka faktorer anser du kan vara gynnsamma för patienternas återhämtning? 

– Händer det att du upplever en tydlig vändpunkt hos patienten i dennes 

återhämtningsprocess?  

Vilka faktorer anser du kan vara hindrande för patienternas återhämtning? 

– Kan du ge ett exempel?  

Vad tror du är viktiga händelser i patienternas återhämtningsprocesser? Kan du 

beskriva både bra och dåliga situationer som kan uppstå? 
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Bilaga 2 

Nyckelord  

Hindrande  

 

Relation 

Patient  

Personal 

Gynnsamt Delaktighet 

Självinsikt 

 

Kodning 

Medicinering  

Struktur 

Rädslor 

Låst 

Väldigt låst 

Avdelningar 

Dömd till  

Saknad av insikt 

Vårdmiljön 

Begränsningar 

Hopplöshet 

Ångest  

Maktlöshet 

Isolering  

Ensamhet 

Spartanskt 

Missbruk  

Återfall 

Ha ett förtroende 

Familj 

Släkt 

Inget dömande 

Uppmuntran 

Trygg som patient 

Tillit, Inte ge upp 

Acceptans 

Förtroende 

God omvårdnad 

Vara medmänsklig 

Stöd  

Stöttning 

Kontaktnät 

Se människan bakom 

brottet  

Etablera relationer 

Medpatienter 

Medicinering 

Vårdprocessen 

Ta till sig vården 

Förbättring  

Aktiviteter 

Inte återinsjukna 

Inlåst & Insikt 

Ljusglimtar i livet 

Stark personlighet 

Miljön 

En röd tråd 

Ett sammanhang 

Se förändringar 

En skyddad värld 

Stabilitet  

Drogfrihet 

Meningsfullhet 

Dömd till 

Bli sedd & Bekräftad 

Individuell vård 

Hantera att vänta 

Vardagsprocessen 

Se små framsteg 

Brottsbearbetning 

Delaktighet i vården 

Delaktighet i vardag 

Självbestämmande   

Vardagssakerna 

Ha självinsikt  

Bra sjukdomsbild 

Fortsatt medicinering 

Vändpunkter  

Leva med psykisk 

ohälsa  

Motivering 

Självförtroende 

 

 

För att göra resultatet lättöverskådligt och illustrativt, kommer resultatet att presenteras 

genom tre teman. Detta med utgångspunkt från ovanstående kodningsschema. Dessa teman 

är:  

 

Hinder för återhämtning 

Gynnsamt för återhämtning 

Viktiga händelser i återhämtningsprocessen  
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Bilaga 3 
Information om en studie rörande personalens erfarenheter av patienters 

återhämtningsprocesser   

Hej, mitt namn är Sofia Hofberg och jag läser min sista termin på socionomprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Nedanstående studie är mitt examensarbete inom programmet. Min 

handledare heter Helén Olsson och hon har disputerat i ämnet rättspsykiatrisk omvårdnad.  

Du tillfrågas härmed att delta i en intervjuundersökning. Det som är intressant för studien med 

just din medverkan är att du arbetar nära patienterna och följer dem i deras vardag.  

Syftet med studien är att belysa de erfarenheter som den rättspsykiatriska personalen har kring 

patienternas återhämtningsprocesser samt belysa vilka faktorer som personalen anser hindrar 

och gynnar patienternas återhämtning och återhämtningsprocesser. Studien innehåller följande 

frågeställningar;  

 Vad kan relationen mellan personal och patient bidra med? 

 Vilka faktorer anses vara gynnsamma för patienternas återhämtning? 

 Vilka faktorer anses vara hindrande för patienternas återhämtning? 

 

Studier har visat hur vissa patienter genom stöd och hjälp från personalen, har funnit vägar till 

återhämtning. Dock finns det begränsat med studier som visar hur personalen upplever att det 

går för patienterna och hur de ser på patienternas återhämtningsprocesser.  

Denna studie kommer att bygga på 4-5 intervjuer om 45-60 minuter. Intervjuerna kommer att 

spelas in och sedan att renskrivas. Det preliminära resultatet kommer att återkopplas till de 

intervjuade för att säkerställa att intervjuerna har uppfattats på ett korrekt sätt.  

Om Du väljer att delta i studien försäkras Du om att Du kommer att vara anonym. Det 

kommer enbart att vara författaren till studien som har tillgång till det material som spelas in. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

motivering. Om Du redan blivit intervjuad och Du inte vill delta i studien längre, så förstörs 

materialet och det kommer inte att användas. Alla frågor som ställs under intervjun är det 

frivilligt att svara på, det är därmed okej om man inte vill svara på någon av frågorna som 

ställs. 

Det som kommer fram under intervjuerna kommer att användas och presenteras i form av ett 

examensarbete vid Högskolan Dalarna. När arbetet blivit godkänt kommer det att publiceras 

offentligt. Om Du som deltar därefter vill ta del av studien, så kan Du kontakta författaren. 

Resultatet kommer även att presenteras på en FoU - marknad vid Högskolan Dalarna den 13 

januari 2016, denna marknad är öppen för allmänheten och man får gärna komma och lyssna.  

Om Du är intresserad att delta i studien kontakta Sofia Hofberg, Du som vill delta bestämmer 

plats och tid för intervjun. 

Tack på förhand. 

Sofia Hofberg    Helén Olsson 

Elev, Författare & Intervjuare   Handledare 

076-11 22 922    hol@du.se 

hofberg_sofia@hotmail.com  
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Bilaga 4 

Forskningsetiska nämndens blankett  

 

 

              Ja        Tveksamt         Nej 

1. Kan frivilligheten att delta i studien 

ifrågasättas, d.v.s. innehåller studien t.ex. 

barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, 

personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till 

den som utför studien (ex. på personer i 

beroendeställning är patienter och elever)? 

   

 

 

X 

2. Innebär undersökningen att informerat 

samtycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. 

forskningspersonerna kommer inte att få full 

information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

   

 

X 

3. Innebär undersökningen någon form av 

fysiskt ingrepp på forskningspersonerna? 

   

X 
4. Kan undersökningen påverka 

forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt 

(t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

  

 
 

X 

5. Används biologiskt material som kan härledas 

till en levande eller avliden människa (t.ex. 

blodprov)? 

   

X 

6. Avser du att behandla känsliga 

personuppgifter som ingår i eller är avsedda 

att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)? Med känsliga personuppgifter 

avses, enligt Personuppgiftslagen (PuL), 

uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse samt medlemskap 

i fackförening 

   

 

 

 

X 

7. Avser du att behandla personuppgifter som 

avser lagöverträdelser som innefattar brott, 

domar i brottmål, straffprocessuella 

tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är 

avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)? 

   

 

 

X 


