
 
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakulteten för Samhälls- och livsvetenskaper 
Avdelningen för Omvårdnad 

 
 
 
 

Jimmy Björkman 
Lena Ohlsén 

 
Sjuksköterskors uppfattningar om 
bruket av makt och maktsymboler 

inom rättspsykiatri 
 
 

Nurses perceptions about the use of Power and 
Power symbols within Forensic Psychiatry 

 

 

Specialistsjuksköterska inom Psykiatrisk vård 60 hp 
D-uppsats 15 hp 

 
 
 

Datum/Termin: 09-06-17 / VT -09 

Handledare: Christina Sällström 

Examinerande lärare:  Birgitta Hedelin 



 

SAMMANFATTNING 

 
Titel: Sjuksköterskors uppfattningar om bruket av makt och maktsymboler 

inom rättspsykiatri. 
  
Fakultet: Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper,  

Avdelningen för omvårdnad vid Karlstads universitet 
 
Kurs: Examensarbete inom psykiatrisk vård, 15hp   
 (D-nivå) 
 
Författare:  Jimmy Björkman och Lena Ohlsén 
 
Handledare:  Christina Sällström 
 
Examinerande lärare: Birgitta Hedelin 
 
Sidor: 32 
 
Månad och år 
för examination:  06 2009 
 
Svenska nyckelord: Psykiatrisk omvårdnad, rättspsykiatri, makt, maktsymboler, 

uppfattningar. 

 
Justerad och godkänd 
Datum 
 

Examinerande lärare: Birgitta Hedelin 
 

Makt inom den rättspsykiatriska omvårdnaden är ett område som i större utsträckning bör 
belysas, detta i syfte att uppnå en ökad förståelse samt insikt inom denna specifika 
vårdform. 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattning om bruket av makt och 
maktsymboler i omvårdnaden av patienter inom rättspsykiatrin. 
Metoden som användes var kvalitativ innehållsanalys där strategiskt urval tillämpades och 
tio sjuksköterskor tillfrågades om intervjuer varav alla tio deltog. 
Resultatet delades in i två huvudteman som presenteras på tre olika strukturella nivåer, 
institutionell nivå, gruppnivå och individnivå. Det första temat ”Makt att” representerar 
makten att påverka när man befinner sig i en maktposition genom: säkerhet och 
samhällsskydd, ansvarstagande, vårdande förhållningssätt, kompenserande förhållningssätt, 
strukturerande förhållningssätt, omvårdnadsutveckling, samstämmighet, likvärdighet, 
modellering, gränsdragning till det privata, balanserad makt, samspel, värdighet och 
respekt, individualisering, informationsöverföring och tillrättaläggande tilltal. 
Det andra temat ”Makt över” innebär en maktmässig obalans där sjuksköterskan kan 
missbruka sin maktposition genom: lagar och regler, symboler, konsekvenser, bestraffning, 
rangordning, bestämmande, negativa attityder, respektlöst bemötande, distansering, 
bristande förklaring och genom provocerande argumentation. 
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Power within the forensic psychiatry nursing is a field that ought to be researched in a 
larger extent, to gain an higher understanding and knowledge within this specific healthcare 
form.  
The purpose of this study was to describe nurse’s perceptions about the use of power and 
power symbols within forensic psychiatry. 
The method used was qualitative content analysis, strategic selection where used and ten 
nurses were asked to take part in the interviews. All ten nurses agreed to take part in the 
interviews. 
The results were split into two main themes witch are presented in three different 
structured levels, institutional level, group level and individual level. The first theme 
“Power to” represents the power to affect when you are in a power position through: safety 
and community protection, responsibility, patient guidelines, compensating guidelines, 
structured guidelines, nursing development, attunement, equivalence, modelling, border to 
privacy, balanced power, interplay, dignity and respect, individualize, information flow and 
clarification speech. 
The second theme “Power over” describes an unbalance in the power relationship where the 
nurse could abuse her power position through: laws and rules, symbols, consequences, 
punishments, order of precedence, determination, negative attitudes, disrespectfulness, 
taking distance, lack of explanation and through provoking attitudes. 
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INTRODUKTION 
 

VÅRDKULTUREN INOM RÄTTSPSYKIATRIN 

Omvårdnadsarbetet inom rättspsykiatrin öppnar upp nya horisonter inom omvårdnaden. 
Det komplexa omvårdnadsarbetet innebär att två socioprofessionella fullmakter finns 
närvarande, som både erbjuder psykiatrisk omvårdnad samt representerar rättsväsendet 
(Holmes, 2005). 
 
Foucault (1978) skildrar hur psykiatrins intrång inom kriminalvården, kan lokaliseras 
till en period som löper över 30 år, mellan 1799-1830. Maiden, Curle, Meux, Burrow 
och Gunn (1995) beskriver hur domstolarna under denna tid började acceptera den 
psykiatriska tolkningen som rationell och hur hänsyn togs till speciella omständigheter 
vilket gav upphov till förmildrande domar i vissa fall. I detta initiala skede expanderade 
rättspsykiatrin till att bli ett eget professionellt territorium, där psykiskt sjuka människor 
som utfört kriminella handlingar kom att ingå.  
 
Rättspsykiatrin representerar samhällets rättvisa och den mentala hälsan, centrerad till 
vård och vägledning av psykiskt sjuka lagöverträdare (Mason & Mercer, 1999). 
Sjuksköterskor har mångskiftande funktioner beträffande social kontroll och psykiatrisk 
omvårdnad, när psykiatriska kliniker och fängelser förenas. En paradox där 
sjuksköterskors funktioner kan beskrivas som ”vakter inom omvårdnaden” (Holmes, 
2005). 
 
Rättspsykiatrin har ansvar gällande diagnostik, behandling och rehabilitering av 
människor dömda till psykiatrisk vård (Nationell psykiatrisamordning, 2007). Syftet 
med vården är att hjälpa och behandla patienten till att få ökad förståelse samt att få stöd 
i att hantera sin psykiska störning med avsikten att minimera risken för återfall i 
brottslighet, vilket är att anse som ett samhällsskydd (SOU 2006:91). Vidare syftar 
vården till att öka patientens livskvalitet samt förbättra hälsa, där själva avsikten med 
vården är ett återinträde i samhället genom främjande av ett självständigt liv för 
patienten (Nationell psykiatrisamordning, 2007; SOU 2006:91). 
 
Patienter som vårdats inom rättspsykiatrin och återanpassats till samhället bär ofta två 
bördor samtidigt: det stigma en psykisk sjukdom medför, därtill att vara dömd för ett 
brott (Anderson, 2003). 
 

OMVÅRDNADEN INOM RÄTTSPSYKIATRIN 

Omvårdnaden inom rättspsykiatrin bör karaktäriseras av en varm grundtillit och god 
kommunikation för att separera person/patient från brottet och att hjälpa patienten förstå 
innebörden av att ta personligt ansvar samt att våga känna tilltro (Rask & Aberg, 2002). 
 
Vidare anser Rask och Aberg (2002) att en aspekt av omvårdnaden är att måna om 
patientens resurser, att se den friska delen samt att ha mod att konfrontera patienten 
gällande brottet som begåtts i syfte att försöka ge insikt i vad som anses vara rätt eller 
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fel. Viktigt är att se personen bakom diagnosen/brottet samt att skapa en relation till 
patienten baserad på tillit. Rask och Brunt (2006) menar att det är angeläget att våga 
lyfta dessa frågor, såväl som hitta strategier med intentionen att liknande situationer inte 
skall behöva upprepas och vidare bör patienterna ges möjlighet att uttrycka egna 
skildringar av sin inre värld, sina upplevelser och förmågan att se sina möjligheter.  
 
Enligt Nationell psykiatrisamordning (2007) påtalas betydelsen av att den 
rättspsykiatriska vården vilar på en humanistisk människosyn samt kravet på ett 
professionellt förhållningssätt gällande vårdpersonalen. Förhållningssättet ska präglas 
av synsättet ”människors lika värde” Vidare krävs en medveten reflekterande hållning 
av vårdaren genom en strävan att söka förstå patientens upplevelser och reaktioner samt 
få ökad förståelse för egna reaktioner och upplevelser i olika situationer. 
 
 ” Att se människan bakom brottet och ha modet att finnas kvar i alla situationer. Detta 
utgår från mellanmänsklig kärlek, äkthet och ur godhetsprincipen. Att som vårdare se 
sig själv som ett verktyg i uppbyggandet av vårdrelationen där tid, tillit och trygghet 
utgör basen, så att patienten ges möjlighet till försoning” (Nationell 
psykiatrisamordning, 2007 sid.96).  
 
Caplan (1993) anser att ett huvudmål för sjuksköterskor inom rättpsykiatrisk omvårdnad 
är etablerandet av vårdande relationer. Patienten skall ges stöd i utvecklandet av nya 
färdigheter samt ges möjlighet att komma tillrätta med svårigheter som bromsar 
tillfrisknandet. Psykiska problem kan för patienter medföra ett våldsamt beteende, 
självdestruktiva gärningar samt svårigheter i kontakten till andra människor. 
Sjuksköterskornas arbete innebär bland annat att kunna hantera konfliktfyllda 
målsättningar samt balansera mellan tillhandahållandet av säkerhet och behovet att 
förbättra eller bibehålla patienternas mentala hälsa.  
 
Hörberg (2008) beskriver i sin avhandling gällande rättspsykiatriskt vårdande hur 
patienterna upplever hur ”det goda vårdandet” kan yttra sig i personalens förmåga att 
möta patienternas livsvärld. Detta kan bestå i att lyssna och ge råd eller låta de patienter 
som så önskar att ha sin egen ”fristad” på sitt rum och bli lämnade ifred. Då patienterna 
beskriver den personal som står för det ”goda vårdandet” framställs de som ”mycket 
mera mänskliga” enligt Hörberg (2008). De tar sig tid att faktiskt uppfånga vad 
patienten försöker förmedla istället för att använda sig av klyschor såsom ”ta en dag i 
taget” eller ”det där blir nog bättre”. Det goda vårdandet kan även innebära att gå ut 
tillsammans med personal, där upplevelsen av det hårda och övervakade kan lämnas åt 
sidan för en mera vardagsnära relation vilket för patienten kan innebära att för stunden 
glömma dennes egentliga förhållande. Detta skildras som att en känsla av välbefinnande 
infinner sig. Patienterna beskriver även hur hela livssituationen stundtals känns hopplös 
och oviss. Att vårdas inom den rättspsykiatriska vården kan medföra en övergripande 
känsla av otrygghet i relation till livssituationen. Stundtals upplevs ett hårt klimat råda i 
den dagliga vården och vissa bestämda attityder från personalens sida kan ibland 
uppfattas som maktutövning (Hörberg, 2008). 
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MAKT SOM BEGREPP 

Makt har ett flertal synonymer som inflytande, prestige, kontroll, dominans och tvång. 
Dessa synonymer tillsammans med maktbegreppet medför att makt associeras till 
kraftfullhet. Makt är den faktiska eller potentiella egenskapen för att uppnå vissa syften 
genom en intrapersonell process (Hokanson & Hawks, 1991). Makt är inte någonting 
som låter sig förvärvas, delas eller fråntas. Makt utövas i ett växelspel av ojämlika och 
rörliga relationer samt kan komma från oräkneliga håll. Makt finns hela tiden, kan vara 
medveten och omedveten, synlig och osynlig och tar sig uttryck i olika skepnader 
(Foucault, 1976/2002). I studien av Hokanson och Hawks (1991) beskrivs vidare hur 
makten kan gestaltas genom olika begrepp såsom ”makt att” och ”makt över” där ”makt 
att” innebär en förmåga att kunna påverka och förändra något och effekten av detta kan 
leda till möjligheten att nå upp till uppsatta mål. Begreppet ”makt över” influeras av 
olika beteenden och beslut som fattas över andra människor och kan omfattas av 
kontroll, auktoritet och ledarskap. Övriga kännetecken gällande detta begrepp kan vara 
förnimmelsen av styrka och kreativitet snarare än svaghet och underlägsenhet. 
 

MAKTSYMBOLER INOM PSYKIATRISK VÅRD 

Muir-Cochranes (2000) undersökning inom den psykiatriska öppenvården beskriver hur 
olika föremål, symboler eller handlingar kunde identifieras att tydligt symbolisera makt, 
som exempel kunde sjuksköterskors namnskyltar och anteckningsböcker vara ett uttryck 
för deras maktposition.  
 
Haglund, Knorring och Essen (2006) vars studie genomfördes inom allmänpsykiatrins 
slutenvård, där omvårdnadspersonal ansåg att de låsta dörrarna samt ”klirret” av nycklar 
sände signaler om skillnaderna mellan personal och patienter såväl som intensifierade 
känslan av fängelseatmosfär. Vårdpersonalen hade en känsla av att ha dubbla 
arbetsroller, både som omvårdare och vakt. Vidare ansågs att patienterna troligen kände 
sig deprimerade, nervösa, skräckslagna, panikslagna, frustrerade eller aggressiva på 
grund av ”den låsta dörren”. Alexander (2006) beskriver hur patienter inom 
akutpsykiatrin upplevde hur den ”låsta dörren” ökade känslan av klaustrofobi och en 
rädsla för permanent fångenskap/inlåsning. En patient uttryckte hur den ”låsta dörren” 
symboliserade möjligheten att aldrig kunna komma ut.  
 
Johansson, Skärsäter och Danielsson (2006) beskriver olika tillvägagångssätt som 
personalen använde i sitt maktutövande. Studien genomfördes inom den 
allmänpsykiatriska slutenvården där patienter beskrev hur personalen undanhöll 
information samt kontrollerade situationen genom olika regler, rutiner, påtryckningar 
och tvång. Personalen upplevdes upprätthålla en enad front mot patienterna och höll inte 
alltid överenskommelser och avtal. Makt kunde även upplevas av patienterna vid 
genomsökandet av deras tillhörigheter, kläder och rum i syfte att upptäcka vassa 
föremål eller mediciner.  
 

MAKT OCH PSYKIATRISK OMVÅRDNAD 

Muir-Cochrane (2000) belyser hur patienter och sjuksköterskor på en sluten psykiatrisk 
vårdavdelning ansåg att rollerna mellan patient och sjuksköterska var klart definierade. 
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Sjuksköterskan ansågs som inflytelserik samt hade kontroll medan patienten betraktades 
som underdånig. Patienterna upplevde sjuksköterskorna som psykiskt friska och ansåg 
att mental hälsa var makt. 
 
I studien av Johansson Skärsäter och Danielsson (2006) upplevde patienterna en känsla 
av underlägsenhet gentemot personalen avseende den beroendeställning de befann sig i 
samt personalens kontrollerande av situationen. Patienterna upplevdes befinna sig i 
personalens händer och fick genom detta svårigheter att kunna yttra sin mening.  
 
Meehan Mcintosh och Bergen (2006) skildrar patienters upplevelser av att vistas på en 
rättspsykiatrisk enhet av hög säkerhetsklass. Patienternas känsla av underlägsenhet 
härrörde sig från tvånget att ta sin medicin som många gånger upplevdes ge obehagliga 
biverkningar. Vidare ansåg patienterna att ändringar av mediciner gjordes utan att de 
tillfrågades trots medvetenheten om att sjuksköterskorna inte bar ansvaret för 
ändringarna så anammade dessa dock missförhållandet. Medicineringen upplevdes som 
en metod att kontrollera beteendet eller som ett straff snarare än en terapeutisk 
behandling.  
 
Meehan Mcintosh och Bergen (2006) fann i sin studie att sättet som personal 
interagerade med patienter på var en huvudkälla till missnöje. Personal uppfattades 
använda en överlägsen attityd samt ett kontrollerande beteende i syfte att upprätthålla en 
strikt hierarki snarare än att bistå i terapeutisk omvårdnad. Bristen på förståelse och 
empati angående problem associerade till patienternas sjukdom medförde att 
personalens behandling av patienterna blev otillräcklig. Frustrationen blev snabbt 
kännbar då personal åsidosatte reglerna och upphävde patienternas rättigheter då det 
inte fanns någon egentlig grund för personalens handlande. 
 
Meehan Mcintosh och Bergen (2006) menade vidare att den impulsiva och fodrande 
naturen hos vissa patienter skapade en källa av spänning i relationen till personalen. 
Patienterna medgav hur försök till kontrollerande av deras humör gjordes trots 
svårigheten detta många gånger medförde. Upplevelsen av att leva med restriktioner och 
att tvingas vara instängda i långa perioder med våldsamma medpatienter gav deltagarna 
känslan av att aggressivt uppförande var normalt. Eftersom aggression tycktes vara 
vedertaget upplevdes ofta en känsla av att behöva vara på sin vakt. En rädsla att vara 
oförberedd eller inte veta när något skulle hända var en källa till stress hos många av 
patienterna. Bristen på meningsfulla aktiviteter var också en potentiell källa till 
aggressioner. 
 
Alexander (2006) beskriver hur patienter kunde känna förödmjukelse beroende på 
sjuksköterskors okontrollerade, känsloladdade reaktioner gällande befintliga regler på 
vårdavdelningen. Patienterna upplevde även att psykosociala behov blev försummade. 
Incidenter som rapporterades var få och detta berodde möjligen på att patienterna höll 
inne med sina känslor. Understimulerade levnadsförhållanden på avdelningen öppnade 
möjligheter till konflikter med sjuksköterskor samt medpatienter. Aggressionen som 
upplevdes av patienterna hade både verbala och psykiska komponenter med varierande 
nivåer av stränghet/hårdhet. Klimatet på avdelningen var ofta hårt och aggressionerna 
kunde utlösas genom verbala förolämpningar, kränkningar och grovt språk. Detta 
bidrog ofta till apati och känslan av att vilja dra sig tillbaka. Dessa passiva reaktioner på 
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avdelningens regim orsakade känslor som rädsla, maktlöshet, stigma, misstroende, en 
vilja att ge upp och patienterna föredrog då att hålla en låg profil. Vissa patienter 
accepterade att reglerna fanns inbäddade i avdelningens struktur (Alexander, 2006). 
 
Rydon (2005) belyser i sin studie hur tidigare patienter beskrev makt i relation till rollen 
som sjuksköterska. ”Goda sjuksköterskor” använde makt med diskretion, sin 
maktposition omdömesgillt och därav beskrevs maktrelationen mellan sjuksköterska 
och patient som ”välvillig”. Vissa av deltagarna upplevde att sjuksköterskans 
användande av makt gjordes uppenbar genom sitt distanserade tillvägagångssätt, ofta 
sittande på kontoret, då patienterna önskade tillbinga tid tillsammans med henne 
(Rydon, 2005).  
 
Hörberg (2008) beskriver i sin avhandling hur personalen kunde uppleva makt men 
ändå vara maktlösa. Personalen upplevde makt gentemot patienterna genom en känsla 
av överläge beroende på sin yrkesroll och till viss del även kunde känna sig som 
företrädare för straffet. Samtidigt upplevdes en känsla av maktlöshet beroende på de 
regler och lagar som styr vården och att andra instanser bestämmer ramarna för 
vårdandet. Betydelsen av att vara medveten om den makt som innehas ansågs mycket 
viktig, då denna medvetenhet kan förhindra att ett missbruk av makten sker. 
 
Omvårdnad inom rättspsykiatri kan innebära dubbla roller för sjuksköterskor, dels att 
erbjuda omvårdnad och dels av att ha ett säkerhetstänkande, samt vara delaktig i ett 
samhällsskyddsansvar. Makten kan vara en del av vardagen, dock inte alltid synlig eller 
medveten. Mot bakgrund av detta anser författarna vikten av att maktbegreppet 
ytterligare belyses, med avsikt att nå ökad förståelse och insikt gällande bruket av makt 
inom den rättspsykiatriska omvårdnaden, samt betydelsen av hur sjuksköterskors 
förhållningssätt och bemötande inom denna verksamhet, påverkar omvårdnaden av 
patienten. 
 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva bruket av makt och maktsymboler i omvårdnaden av 
patienter inom rättspsykiatrin ur sjuksköterskors perspektiv. 
 



 

 - 8 - 
 

METOD 
Studien genomfördes med kvalitativ forskningsdesign där innehållsanalys var den 
analysmetod som användes, vilken är en empirisk vetenskaplig metod som används för 
att analysera och dra slutsatser gällande innehållet i olika typer av kommunikation 
(Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Kvalitativ innehållsanalys har under de senaste åren ofta använts som metod i studier 
inom omvårdnadsforskningen. Forskare anser att det är en bra och flexibel metod för att 
analysera textdata. Metoden har en lång historia inom forskning och har under åren 
utvecklats till olika tillvägagångssätt för att analysera kvalitativ data (Hsieh & Shannon, 
2005). 
 
Innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att forskaren fokuserar 
på vad som uttrycks i texten, detta kallas det manifesta innehållet, och det 
underliggande budskapet, det latenta innehållet, som innebär att materialet tolkas 
individuellt på olika djup och abstraktionsnivåer vid analysen. 
 

URVAL 

Strategiskt urval tillämpades för att välja informanter. Denna urvalsmetod används 
vanligast i relativt små undersökningsgrupper som i denna studie, där tio informanter 
deltog. Forskaren avgör vilka som ska inkluderas och varför, och det första kriteriet var 
att få informanter som kan berätta så mycket som möjligt om fenomenet som studeras 
(Forsberg & Wengström, 2003). 
 
Totalt deltog tio sjuksköterskor i studien med sammanlagt 74 års erfarenhet av 
rättspsykiatrisk omvårdnad. Inklusionskriterier var minst 1,5 års erfarenhet av att arbeta 
som sjuksköterska inom rättspsykiatrin. Detta för att få informanter som var insatta i 
verksamheten och hade erfarenhet av patientarbetet inom rättspsykiatri. Även en jämn 
spridning mellan kön och ålder eftersträvades, samt en spridning bland klinikernas 
avdelningar för att få ett så brett underlag som möjligt. Inget krav på specialist 
utbildning inom psykiatri för sjuksköterskor ställdes. Exklusionskriterierna var 
sjuksköterskor som arbetade natt då detta skulle försvåra det praktiska intervju 
förfarandet.  
 
Respektive verksamhetschef på två kliniker i Mellansverige kontaktades och 
informerades muntligen om studien samt tillfrågades om tillåtelse att genomföra 
intervjuerna i respektive kliniks lokaler under informanternas arbetstid vilket 
godkändes. Anledningen till att två kliniker tillfrågades om deltagande var för att få en 
tillräckligt stor urvalsgrupp. 
 
Arbetsscheman samt lista över anställda sjuksköterskor användes för att välja ut 
sjuksköterskor med variation i kön, ålder och erfarenhet. Urvalet utfördes av författarna. 
När tio sjuksköterskor valts, varav fem på respektive klinik som stämde in på 
ovanstående inklusionskriterier för studien, tillfrågades de om deltagande samt erhöll 
skriftlig information om studien. Av de tio tillfrågade sjuksköterskorna valde alla att 
ställa upp som informanter vilket resulterade i att det inte förekom något bortfall. En 
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intervjuguide upprättades och informanterna informerades om tid och plats för intervjun 
i god tid innan genomförandet. Antalsbegränsningen för informanter föreföll stå i rimlig 
proportion till tidsaspekten för arbetet.  
 
Av de tio informanter som deltog i studien var sex kvinnor och fyra män med en 
medelålder på 47,4 år och deras erfarenhet av rättspsykiatrisk omvårdnad hade ett 
medelvärde på 7,9 år. Utbildningsmässigt var sex av informanterna 
psykiatrisjuksköterskor och resterande fyra var allmänsjuksköterskor.    
 

DATAINSAMLING 

Data samlades in genom öppna semistrukturerade intervjuer enligt Kvale (1997). En 
inledande fråga ställdes där informanterna ombads att beskriva en situation där de 
uppfattat att en personal har använt makt gentemot en patient, vare sig det var medvetet 
eller inte. Det viktiga var att informanten upplevt att makt använts i situationen. 
Informanterna tillfrågades även om att beskriva en situation där de upplevt att 
maktsymboler använts medvetet eller omedvetet i vården av patienter. Händelserna som 
beskrevs fick inte vara äldre än fem år för att inte vara för inaktuella och informanten 
behövde inte ha deltagit aktivt i händelsen för att undvika att informanten kände sig 
utpekad eller utlämnad under intervjun. Intervjuerna varade mellan 30 till 45 minuter. 
Intervjuerna utfördes med hjälp av en kortare intervjuguide med ovanstående frågor 
samt en del utvecklande och fördjupande frågor som ”Vad var det som gjorde att du 
uppfattade det så”, ”Kan du utveckla”, ”Vad gjorde att du upplevde det som makt”.  
Målsättningen var att intervjun skulle ha karaktären av en dialog. Enligt Kvale (1997) är 
forskningsintervjun ett samtal som förs där ämnet är av intresse för båda parter, där man 
genom dialogen utvecklar kunskap genom ett mellanmänskligt samspel i situationen. 
Intervjuerna spelades in på band, avlyssnades och transkriberades för att sedan 
analyseras.  
 
Innan dessa intervjuer genomfördes gjordes två provintervjuer, en av varje intervjuare. 
Provintervjuerna bandades, transkriberades och granskades kritiskt, detta i syfte att vid 
behov förtydliga frågeställningarna samt säkerställa att varje intervjuare arbetade på ett 
liknande sätt med studiens syfte som utgångspunkt. Inga ändringar gjordes i 
intervjuguiden efter provintervjuerna. 
 

ANALYS AV DATA 

Analysen delades in i olika steg (se Tabell 1), där texten inledningsvis lästes igenom 
upprepade gånger i syfte att få en känsla för helheten. Fraser eller meningar, 
meningsbärande enheter, med relevant information valdes ut tillsammans med 
omgivande text för att bibehålla textens sammanhang. Denna utvalda text även kallad 
meningsbärande enheter kondenserades vidare i syfte att förkorta texten, men ändå med 
avsikt att behålla hela meningsinnehållet. De kondenserade meningsenheterna kodades 
och grupperades i subkategorier och kategorier. Det är dessa kategorier som utgör det 
manifesta innehållet. Slutligen formulerades teman utifrån kategorierna som speglar det 
latenta innehållet från intervjuerna enligt Graneheim och Lundman (2004). Analysen av 
det latenta innehållet utgick från den underliggande meningen, alltså det latenta 
innehållet i kategorierna. En förnyad genomgång av litteraturen relaterat till begreppet 
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”makt” gav idéer till rubricering som var relevant för att förena resultatet av analysen 
till teman (cf. Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Tabell 1 Översikt av analysprocessen 

ANALYSPROCESS 

Känsla för 

helheten 

Meningsbärande 

enheter 

Det manifesta 

innehållet 
Det latenta innehållet 

Läsa igenom hela 
materialet flera 

gånger. 

Plocka ut meningar och 
fraser som är relevanta 
för studiens syfte. 

De identifierade 
meningsenheterna kodas 

och kategoriseras. 

Teman formuleras där 
innebörden av 

innehållet framgår. 

 

I intervjuerna användes flera olika begrepp för att beskriva den vårdpersonal som 
arbetar på rättspsykiatriska avdelningar. För att underlätta överskådligheten används 
begreppet personal eller personalen i resultatet.  
 

TROVÄRDIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET 

Två provintervjuer genomfördes för att testa de frågor som intervjuguiden innehöll samt 
för att intervjuarna skulle bekanta sig med frågorna i en intervjusituation. Detta stärker 
tillförlitligheten då de frågor som användes testats och utvärderats. Trovärdigheten 
stärks av hur noggrant metoden i studien är beskriven (cf. Kvale, 1997).  
 
Analysen av materialet gjordes till en början enskilt av varje författare för sig för att 
sedan jämföras och sammanställas. När analysen av materialet var färdig kontrollerades 
den genom att följa den från slutet tillbaka till början. Resultatet exemplifieras med citat 
från intervjuerna. Materialet lästes ett flertal gånger av båda författarna innan och under 
analysprocessen vilket stärker tillförlitligheten i resultatet (cf. Kvale, 1997). 
 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Fenomenet som undersökts, nämligen upplevelsen av makt, kan uppfattas som laddat 
där möjligheten finns att informanterna kan känna sig utlämnade och utpekade. Med 
hänsyn till detta utgick intervjuerna från informanternas passiva och/eller distanserade 
upplevelser då informanterna inte behövde beskriva en situation som de själva aktivt 
deltagit i. 
 
Studien genomfördes på två rättspsykiatriska kliniker, som omnämns som två 
mellanstora städer i Svealand/Mellansverige. Syftet med att studien genomfördes på två 
kliniker var för att få ett bredare underlag då ett större urval fanns att tillgå. Inga 
jämförelser mellan de olika klinikerna gjordes och detta var för att undvika utpekande 
av personal vid viss klinik, då skyddandet av informanternas identitet är av mycket stor 
vikt. I det presenterade resultatet kan informanternas upplevelse av fenomenet inte 
härledas till särskild klinik eller avdelning. Informanten är sårbar under intervjun då 
denne kan lämna ut personliga detaljer om sig själv och inte har någon kontroll över hur 
informationen tolkas (cf. Starrin & Svensson 1994). 
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Då författarna till denna studie är bekant med viss personal på de utvalda klinikerna kan 
detta medföra ett etiskt dilemma eller komplikation i intervjuförfarandet. För att 
eliminera detta problem utfördes intervjuerna av den författare som inte var tidigare 
bekant med informanten. Studiens värde är av större vikt än de eventuella problem som 
kan uppstå för informanterna då vi menar att möjliga konsekvenser minimerats. 
Konsekvenser som författarna tog stor hänsyn till och inte fick förekomma var att 
informanterna inte fick skadas genom deltagandet i studien eller skadas av 
publicerandet av studien. Informanternas privatliv får inte kränkas genom deltagandet 
och deras anonymitet måste skyddas (cf. Starrin & Svensson 1994). 
 
Informanternas deltagande var helt frivilligt och kunde när som helst avbrytas. 
Informanternas konfidentialitet skyddades genom att intervjuerna avidentifierades helt 
samt att inspelningsbanden från intervjuerna endast avlyssnades av författarna till 
studien. De band som intervjuerna spelades in på raderas när uppsatsen godkänds.  
 
Studien genomfördes i enlighet med gällande regler och riktlinjer vid Karlstads 
Universitets Forskningsetiska Kommitté som även godkänt denna studie i ansökan om 
etikprövning (Dnr C 2007/452). 
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RESULTAT 
I analysen av intervjuerna med sjuksköterskorna framkom att beskrivningen utav bruket 
av makt och maktsymboler inom rättspsykiatri uppfattades på olika strukturella nivåer. 
Dessa var institutionell nivå, gruppnivå och individnivå. Presentationen av resultatet 
struktureras utifrån de olika nivåerna.  Makt och maktbruk framträdde i analysen av det 
latenta innehållet som ”makt att” i betydelsen att vara effektiv och ”makt över” i 
betydelsen att vara kraftfull och konkurrenskraftig. Dessa begrepp bildar teman. I den 
manifesta analysen av innehållet framträdde kategorier och sub-kategorier (för översikt 
se Tabell 2). Presentationen av analysen följer inte stegen i analysarbete, där analysen 
av manifest innehåll utfördes innan analysen av det latenta innehållet kunde utföras. 
 
Tabell .2 Översikt av teman, kategorier och subkategorier som resultat av manifest och 
latent innehållsanalys av sjuksköterskors uppfattningar om bruket av makt och 
maktsymboler 
Tema: Makt att 
 

Tema: Makt över 

A. INSTITUTIONELL NIVÅ 
 

Legitimerande makt 

• Genom säkerhet och samhällsskydd 
• Genom ansvartagande 
 

Auktoritets makt 

• Genom lagar och regler 
• Genom symboler 

Tvingande makt 

• Genom att visa på konsekvenser 
• Genom bestraffning 

 

B. GRUPP NIVÅ 
 

Kompetens makt 

• Genom vårdande förhållningssätt 
• Genom kompenserande förhållningssätt 
• Genom strukturerande förhållningssätt 

 
Ledarskapets makt 

• Genom omvårdnadsutveckling 
• Genom samstämmighet 
 

Expert makt 

• Genom rangordning 
• Genom bestämmande 

C. INDIVID NIVÅ 
 

Definitions makt 

• Genom tillskapande av likvärdighet 
• Genom modellering 
• Genom gränsdragning till det privata 
• Genom balanserad makt 

Interpersonell makt 

• Genom formerande av samspel 
• Genom värdighet och respekt 
• Genom individualisering 

Kommunikativ makt 

• Genom informationsöverföring 
• Genom tillrättaläggande tilltal 
 

Relations makt 

• Genom negativa attityder 
• Genom respektlöst bemötande 
• Genom distansering 

Informations makt 

• Genom bristande förklaring 
• Genom provocerande argumentation 
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MAKT ATT 

Tema ”Makt att” representerar förmågan eller makten att påverka eller förändra något 
när man har en maktposition. Den legitimerande makten med sina lagar och regler, som 
finns inom rättspsykiatrin, ger makt att påverka genom att ett säkerhetstänkande finns 
inbyggt i verksamheten. Personal har genom sin befattning en förpliktelse att ta på sig 
ett ansvar gentemot dem de vårdar. I form av kunskap och kompetens har gruppen 
sjuksköterskor en makt att utöva god omvårdnad genom ett vårdande förhållningssätt, 
utveckla ett kompenserande förhållningssätt och hjälpa patienter att få struktur i 
tillvaron. I ledarskapet på en vårdenhet inryms makt att utveckla omvårdnaden, genom 
utbildning och att skapa samstämmighet i personalgruppen. På individnivå har 
sjuksköterskan förmågan eller kapaciteten att handla eller prestera så effektivt som 
möjligt och har kompetensen att uppnå mål vilket inkluderar att hjälpa andra. 
Professionen definierar en makt som kan brukas genom att minska obalansen i 
maktförhållanden till patienten genom att tillskapa en likvärdighet i samspelet, att vara 
en bra modell för patienter/andra vårdare och dra gränser mellan det privata och det 
professionella. I det interpersonella samspelet har sjuksköterskan makt att formera ett 
samspel som är tillitsskapande, som kännetecknas av värdighet och respekt och som 
individualiseras. I kommunikationsprocessen har sjuksköterska makt att överföra 
information till patienten på så sätt att hans/hennes förståelse ökar och att använda 
kommunikationen som ett tillrättaläggande tilltal där patienten utvecklar sin insikt, 
ansvar och motivation. 
 
Temat ”Makt att” förenar det latenta innehållet i kategorier vilka utgör det manifesta 
innehållet i materialet. En presentation av kategorier och sub-kategorier följer nedan, 
och är ordnad utifrån tre olika strukturella nivåer. 
 

A. INSTITUTIONELL NIVÅ 

Institutionellnivå är en struktur som står för den övergripande nivån i verksamheten, 
rättssystemet och samhället. I analysen av bruket av makt och maktsymboler på 
institutionell nivå framkom kategorin ”legitimerad makt”. 
 

Legitimerande makt 

Kategorin legitimerande makt innefattar makt som kommer naturligt med den 
institutionella nivån och som kopplas till säkerhet för både patienter och personal. 
Kategorin omfattar sub-kategorierna ”genom säkerhet och samhällsskydd” samt ”genom 
ansvarstagande”. 
 

Genom säkerhet och samhällsskydd 

Ett säkerhetstänkande finns naturligt i verksamheten och kan ses utifrån tre perspektiv 
som är personal, patient och samhälle. Personalen har namnbrickor för både egen del 
och för patienternas del. Detta för att kunna skilja på vem som är patient och vem som 
är personal. Detta är också betydelsefullt för andra som kan komma att vistas på 
avdelningen som till exempel hantverkare. Larmen som personalen bär används för att 
tillkalla mer personal då det uppstått ett hot eller våldssituation, detta är en säkerhet för 
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både personal och patienter. Även nycklarna och låskort som personalen har ingår i 
säkerhetstänkandet. 
 
I intervjuerna angavs att det även fanns viktiga skyddsåtgärder som bland annat kan 
bestå av att genomsöka rummen i jakt på droger, vapen samt att visitera patienten när 
denne har varit ute på exempelvis permission. Beskydd kan även ses ur ett annat 
perspektiv nämligen att brottsoffret skyddas genom att patienten frihetsberövats.  
 
”Att man går igenom patienternas rum, det är ju en säkerhetsåtgärd, dels att det inte 
ska finnas några otillåtna droger men även då vapen kan tas in…” (Intervju 2) 
 

Genom ansvarstagande 

Personalen har ett ansvar till en ömsesidighet mellan patient och personal. Personkemin 
är olika i interaktionen mellan vissa människor och i ansvaret ingår således att välja rätt 
person till rätt situation. Den person som anses bäst lämpad, har den bästa relationen till 
patienten är den person som bör vara involverad i laddade situationer som exempelvis 
bältesläggningar och kan därmed ha en lugnande inverkan på patienten. I vissa 
situationer kan bältesläggningen även bli till ett hjälpmedel för både personal och 
patient. 
 
”Det är ju också en grej att välja rätt person till rätt situation. Man tar den person som 
har bäst relation till patienten i vissa lägen. Det kan ju lugna.” (Intervju 10) 

B. GRUPP NIVÅ 

Strukturen på gruppnivå representerar vårdpersonalens interaktion med varandra och 
består av kategorierna ”kompetens makt” samt ”ledarskapets makt”. 
 

Kompetens makt 

Kategorin kompetens makt innebär makt som kommer med kompetens och kunskap som 
är ett hjälpmedel i det övergripande patientarbetet. Här framkom sub-kategorierna 
”genom vårdande förhållningssätt”, ”genom kompenserande förhållningssätt” och 
”genom strukturerande förhållningssätt”.  
 

Genom vårdande förhållningssätt 

Personalens förhållningssätt gentemot patienterna ansågs mycket viktigt. 
Tillvägagångssättet personalen bör använda är att lugna, dra åt samma håll, att gå 
smidigt tillväga och inte ta i hårdare än nödvändigt. Ett klart och tydligt förhållningssätt 
eftersträvas men utrymme även för flexibilitet måste finnas. Modet att våga ifrågasätta 
oprofessionellt förhållningssätt hos kollegor och därmed ta sitt ansvar ansågs 
föredömligt och nödvändigt i vissa situationer. 
 
”… viktigt att ha ett klart och tydligt förhållningssätt men det måste finnas lite utrymme 
för flexibilitet.” (Intervju 10) 
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Genom kompenserande förhållningssätt 

Patienterna uppfattades uppleva tacksamhet när personalen ”styr och ställer”, kan fatta 
beslut och samtidigt måna om dem, att någon har kontakt med exempelvis anhöriga, 
förvaltare, tandläkare och primärvård och på så sätt bringa ordning i en för övrigt 
kaotisk värld. Vikten av att ge patienterna möjlighet att få ta eget ansvar ansågs i vissa 
situationer vara betydelsefullt. Ett önskvärt förhållningssätt är att måna på ett personligt 
plan utan att bli för privat, i en väl avvägd balans. Personalen upplevde sig som 
förebilder och ansåg detta vara en positiv sida av makten, att vara någon som 
patienterna ser upp till.  
 
”Jag tror att patienterna ibland kan känna att det är skönt att det är någon som styr och 
ställer…” (Intervju 3) 
 

Genom strukturerande förhållningssätt 

Vissa patienter kräver ett stort mått av ”fyrkantighet” och betydelsefullt anses vara att 
skapa fasta ramar och rutiner för att öka tryggheten. ”Fyrkantighet” som rutinbegrepp är 
dock inte lämpligt att använda. 
 
”… det är viktigt att man gör upp fasta ramar så att både personal och patienter blir 
trygga i situationerna.” (Intervju 10) 
 

Ledarskapets makt 

Kategorin ledarskapets makt innefattar makten som ett ledarskap medför där fokus 
ligger på utveckling och personalgruppens övergripande kommunikation mellan 
varandra och med patienter. Kategorin omfattar sub-kategorierna ”genom 
omvårdnadsutveckling” och ”genom samstämmighet”. 
 

Genom omvårdnadsutveckling 

En uppfattning som framkom var nödvändigheten av att sjuksköterskan påtar sig 
ansvaret för utbildning av personalgruppen via olika forum samt mentorskap för övrig 
personal. Syftet var att bli medveten om sitt eget tänkande samt bli uppmärksam på sitt 
beteende i vissa situationer där makt och tvång ingick. Åtskilligt har förbättrats gällande 
dessa frågor under senare år och diskussioner i personalgruppen förekommer i större 
utsträckning. Ett bra diskussionsklimat där svåra händelser diskuteras anses ha en 
läkande effekt, att inte föra med sig jobbiga händelser hem.  
 
”… vi kan göra det bästa och vara mer medvetna om sitt eget beteende och tankar och 
diskussioner.” (Intervju 10) 
 
 



 

 - 16 - 
 

Genom samstämmighet  
Som ansvarig sjuksköterska får man ofta ta beslut eller ge svar på frågor både direkt till 
patienterna eller via skötare till patienterna. Fördelen med detta är att man minskar 
risken för att olika personal ger olika besked till patienterna, och att en samstämmighet i 
personalgruppen upprätthålls. 
 
”Patienterna frågar skötarna om en sak så kan de ju hänvisa till mig…” (Intervju 2) 
 
Ett annat sätt att undvika olika besked är att hänvisa till den personal som ingår i 
patientens vårdlag, nackdelen är att man ibland gör detta för lättvindigt och patienten får 
vänta på ett besked på en enklare fråga flera dagar utan anledning. 
 
Sjuksköterskorna uppgav att personalen diskuterade vikten av en enad personalgrupp 
där det gemensamma förhållningssättet i så stor utsträckning som möjligt efterlevs. I de 
flesta situationer finns alltid ett utrymme för en diskussion och ett ifrågasättande. Vilka 
beslut som än fattas ska resultatet utvärderas och tas under beaktande. I intervjuerna 
förmedlades uppfattningen att personalen dagligen bör reflektera och utvärdera 
förhållningssätten gentemot patienterna.  
 
”Vi pratar mycket om enad personal till exempel. Det är ju jätteviktigt att man i så stor 
utsträckning som möjligt har ett gemensamt förhållningssätt.” (Intervju 10) 
 

C. INDIVID NIVÅ 

Strukturen individnivå syftar på den enskilde individen och innehåller kategorierna 
”definitions makt”, ”intrapersonell makt” samt ”kommunikativ makt”. 
 

Definitions makt 

Kategorin definitions makt innefattar att genom medvetenhet av makt skapa goda 
förutsättningar för att bedriva god omvårdnad samt att upprätthålla en professionalism i 
yrkesrollen. Sub-kategorierna som framkom under denna kategori är ”genom 
tillskapande av likvärdighet”, ”genom modellering”, ”genom gränsdragning till det 
privata” samt ”genom balanserad makt”. 

Genom tillskapande av likvärdighet 

Genom att bära privata kläder och handskas med föremål som kan upplevas som 
maktsymboler såsom nycklar, larm, och namnbrickor på ett respektfullt sätt 
synliggjorde man inte skillnaden på personal och patient lika tydligt. I intervjuerna 
framkom en strävan till likvärdighet i samspelet med patienterna 
 
”Vi ska gå privatklädda och inte särskilja oss för mycket från patienterna.” (Intervju 6) 
 

Genom modellering 

En uppfattning som framkom i intervjuerna, var att man använder sin person, sina 
kroppar och sitt inre som ett verktyg i bemötandet av patienter. Ett bra bemötande kan 
skapa en sfär av lugn på avdelningen. Detta uppnås genom att personalen reflekterar 
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över sitt handlande samt hur de uppfattas som personer. Därmed kunde 
sjuksköterskorna fungera som modeller för patienter och personal. 
 
”Vi har inte så mycket annat, vårt verktyg är ju jag som person…” (Intervju 7) 
 

Genom gränsdragning till det privata 

Saker som tynger personalen på ett privat plan kan försvåra ett bra bemötande, som 
exempel att vara upprörd eller ha sovit dåligt. I intervjuerna framkom att en 
medvetenhet om att det krävdes en gränsdragning för att inte de personliga känslorna 
skulle störa interaktionen, annars uppstod lätt en stämning av frustration och irritation 
inne på avdelningen. I sådana situationer ansågs det att personalen bör tillstå sina egna 
problem, hellre än att åsidosätta patienten.  
 
”Vi måste tänka efter lite hur vi är som personer och skaka av oss. När vi går in på 
jobbet så är vi professionella…” (Intervju 7) 
 
Uppfattningen var vidare, som ett exempel, att i vissa situationer när personal inte 
riktigt är ”i form” och patienten tror att felet ligger hos denne själv då blir 
kommunikationen oerhört viktig och personalen kan i dessa situationer informera 
patienten om att anledningen till att händelsen uppstått har sin grund i att personalen 
själv är lite ur gängorna. På detta sätt kan missförstånd klaras upp utan att patienten 
behöver må dåligt, då föresatsen är att patientens bästa blir tillgodosett. 
 

Genom balanserad makt 

Uppfattningen som framträdde i intervjuerna, var att makt inte skall användas mer än 
nödvändigt samt inte utnyttjas på ett felaktigt sätt. Vidare framkom att inte se det som 
självklart att den som tror sig ha makten är den som bestämmer, utan istället försöka 
kompromissa och därmed försöka balansera skillnader i innehav av makt. Vidare ansågs 
att personalens uppgift är att ge omvårdnad och inte döma, då det sistnämnda inte hör 
till personalens ansvarsområde. 
 
”… men inte mer än nödvändigt, aldrig mer än nödvändigt och det känner man så 
tydligt. Det är ju tydligt när du använder dig av för mycket makt.” (Intervju 4) 
 

Interpersonell makt 

Kategorin interpersonell makt innefattar makt att påverka omvårdnadsarbetet som 
individ genom värdighet, respekt och tydlighet. Kategorin omfattar sub-kategorierna 
”genom formerande av samspel”, ”genom värdighet och respekt” samt ”genom 
individualisering”. 
 

Genom formerande av samspel 

Informanterna angav att det tar tid att bli accepterad av patienten, att patienten känner 
tillit till personalen är ingenting som kan begäras eller som automatiskt ingår i 
funktionen, det är en gåva, ett förtroende som ges. För att uppnå allianser med patienten 
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ansågs angeläget, ha en dialog som sedan resulterar i en ömsesidighet och ett samspel 
som innebär en positiv utveckling.  
 

Genom värdighet och respekt 

Vid tvångsåtgärder eller andra laddade situationer är ett bra förarbete samt att välja rätt 
förhållningssätt betydelsefullt. Detta med intentionen att patienten kan upprätthålla sin 
värdighet. Som exempel kan, vid en planerad injektionsgivning, den aktuella personalen 
inledningsvis, under lugna förhållanden informera patienten om anledningen till denna 
åtgärd samt det egentliga syftet. Skall injektionen ges med intervallet fjorton dagar är 
inte den exakta tiden under dagen det viktiga. Ett bra tillvägagångssätt angavs vara att 
avvakta istället ett bra tillfälle under dagen när patienten är beredd och samtycker i 
möjligaste mån.  
 
Vid bältesläggningar där situationen oftast är mycket laddad bör patientens värdighet 
noga beaktas. Olika tillvägagångssätt för att minimera påfrestningen vid tvångsåtgärden 
rapporterades. Det viktigaste arbetet ligger i förberedelserna och med dessa kan man 
ibland undvika situationer där tvångsåtgärder blir aktuella, enligt sjuksköterskorna. 
 
”Det viktigaste arbetet ligger ju i att förbereda så att man inte får bältessituation 
överhuvudtaget.” (Intervju 10) 
 
I intervjuerna framkom att sjuksköterskorna ansåg det vara angeläget att visa patienten 
respekt. Detta kan exempelvis ske genom att bära vissa maktsymboler på ett sådant sätt 
att patienten inte uppfattar det som provocerande. Som att bära nycklarna på ett icke-
provokativt sätt, att inte skramla med dem samt att dölja larmen genom att vända dem 
bakfram. Visa förståelse för patientens integritet vid besök i dennes rum genom att 
knacka först, fråga om det är tillåtet att sitta ned på sängkanten och att inte starta upp 
samtal utan att säga hur lång tid det kommer att ta, var olika exempel som lyftes fram i 
intervjuerna. Ett annat exempel var att trots att drogkontroller och liknande 
tvångsåtgärder utförs emellanåt upplever dock personalen att det kan göras med respekt 
för patienterna. 
 

Genom individualisering  

I intervjuerna framkom att det var betydelsefullt att se personen bakom brottet och 
därmed också få insikt i att det som skett inte går att förändra men förklaringen till det 
inträffade möjligen kan finnas i patientens tidigare miljö och trygghet. Vidare ansågs 
det att varje situation inte ska ses som ett möjligt hot eftersom en person som anses 
farlig under vissa omständigheter inte behöver vara det under andra. Det ansågs inte 
professionellt att hantera patienter inom rättspsykiatrin som en grupp. 
 
”Men jag tror ju ändå att man måste se patienten bakom brotten.” (Intervju 10) 
 

Kommunikativ makt 

Kategorin kommunikativ makt innefattar hur man på en individnivå använder sig utav 
kommunikation professionellt utan att kränka. De sub-kategorierna som framkom under 
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denna kategori var ”genom informationsöverföring” samt ”genom tillrättaläggande 
tilltal”. 
 

Genom informationsöverföring 

Informationen till patienten ansågs vara viktigt och att information var tydligt. 
Personalens förmåga att förklara och förtydliga lagar och regler, dess innehåll samt 
grundläggande delar ansågs som betydelsefullt för att skapa en maktbalans. Genom 
information kan patienten få en större förståelse för sin position och dessutom få insikt i 
varför situationen uppstått, samt varför vissa företeelser fortlöpande sker.  
 
”Det är ju upp till mig som personal att förklara det så att patienten förstår…” 
(Intervju 8) 
 
Uppfattningen som framkom i intervjuerna var att de flesta patienter klarar av att 
hantera negativa beslut, bara de får en förklaring om varför. De gånger våldsamma 
situationer uppstått finns ofta upprinnelsen i oklarheter i kommunikationen, där 
avvikande svar från olika personal har varit anledningen.  
 

Genom tillrättaläggande tilltal 

Sub-kategorin ”tillrättaläggande tilltal” beskriver betydelsen av regler, rutiner och 
gränssättning med syftet att patienten skall nå insikt, ta ansvar och få motivation. Viss 
form av struktur i form av kontroll i vissa situationer måste ibland förekomma. Detta 
kan bland annat ske med information om vilka följder och konsekvenser som blir 
resultatet av ett visst handlande. Önskvärt var att vara tydlig och klar utan att vara 
nedlåtande, då det kan uppfattas som kränkande. Det ansågs positivt att personalen 
kunde vägleda patienterna till att få en ökad insikt samt motivation då patienterna ibland 
kan vara oförmögna att inse vad som är det bästa för en själv. 
 
 

MAKT ÖVER 

Tema ”Makt över” innebär en positions eller maktmässig obalans där sjusköterskan 
befinner sig i överläge på grund av de lagar och regler som styr inom rättspsykiatrisk 
vård. Den auktoritet och den tvingande makten som patienter kan bli utsatta för, utövas 
genom att sjuksköterskor har makt över patienten med hjälp av dessa lagar och regler. 
Sjuksköterskan kan använda sig av åtgärder som tillrättavisar eller bestraffar patienter 
som en konsekvens av att patienten har brutit mot dessa lagar och regler. Makt över ses 
här som en strävan att dominera. Detta kan ske genom att som sjuksköterskor som 
grupp har makt över hur händelser och situationer tolkas utifrån att vara experter. Makt 
över patienter regleras då genom att använda sig av att rangordna, att bestämma över 
patienten och att gränssätta på otillräckliga grunder. Makt över innebär att ha styrka, 
kontroll och konkurrenskraft på bl.a. individnivå. Sjuksköterskan kan med hjälp av 
relationens makt utöva makt över patienten genom sina negativa attityder, respektlöst 
bemötande och genom distansering gentemot patienten. Patientens underlägsna position 
vidmakthålls genom att sjuksköterskan använder sig av informationens makt på så sätt 
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att man brister i att förklara sina åtgärder gentemot patienten eller genom provocerande 
argumentation och attityder 
. 
Temat ”Makt över” förenar det latenta innehållet i kategorier vilka utgör det manifesta 
innehållet i materialet. En presentation av kategorier och sub-kategorier följer nedan, 
och är ordnad utifrån tre olika strukturella nivåer. 
 

A. INSTITUTIONELL NIVÅ 

På den strukturella nivå som institutionen utgör framkom kategorierna ”auktoritets 
mak” samt ”tvingande makt”. 
 

Auktoritets makt 

Kategorin auktoritets makt innefattar makt som tillkommer personalen genom de 
övergripande lagar, regler och rutiner som styr verksamheten och som de symboler som 
de representeras av. Denna kategori innehåller sub-kategorierna ”genom lagar och 
regler” samt ”genom symboler”. 
 

Genom lagar och regler 

Eftersom patienterna som vårdas inom rättspsykiatrin är dömda enligt lagen om 
rättspsykiatrisk vård finns redan en inbyggd makt i verksamheten. Sjuksköterskorna 
ansåg att denna vårdform är mer styrd av lagar än annan vård och att det i vissa fall 
krävs makt för att upprätthålla vården.  
 
”Hela intagningsförfarandet innebär ju till viss del makt…” (Intervju 1) 
 
För att upprätthålla ordningen krävs många regler. Detta gör att vården blir fyrkantig 
och att man som personal inte kan påverka dessa regler. Det innebär också att det finns 
många olika maktsymboler som låsta dörrar och utrymmen där patienterna inte får 
vistas vilket bidrar till att de har en begränsad frihet. 
 

Genom symboler 

Trots att nycklar, larm och namnbricka i huvudsak används som delar i ett 
säkerhetstänkande för främst personal och patienter blir de maktsymboler som kan 
användas på ett felaktigt sätt både medvetet och omedvetet. I intervjuerna framkom 
uppfattningen att vifta med nyckelknippan eller hota med att larma innebär för det 
mesta att man kränker patienten. 
 
”Jag kan känna att det kan upplevas provokativt att ha larm…” (Intervju 5) 
 

Tvingande makt 

Denna kategori tvingande makt innefattar förmågan att använda negativa sanktioner mot 
andra. Kategorin omfattar sub-kategorierna ”genom att visa på konsekvens” och 
”genom bestraffning”. 
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Genom att visa på konsekvenser 

Om en patient misskött sig när det gällde permissionstider, avvikningar eller haft ett 
återfall i drogmissbruk mynnade detta oftast ut i någon form av konsekvens för 
patienterna. Det kunde innebära att patientens permissioner drogs in eller att andra 
förmåner togs bort. Intervjumaterialet visar att syftet med sjuksköterskornas reaktion på 
patienternas avvikelser från reglerna kunde vara ett sätt att påvisa att något allvarligt 
inträffat samt att förebygga att det händer igen. 
 
”Makt i form utav konsekvenser finns det ju med tanke på om du missköter dig så får du 
ju inte de friförmåner som du haft.” (Intervju 1) 
 

Genom bestraffning 

Skillnaden mellan bestraffning och att agera som en konsekvens på patientens 
avvikelser från regler ligger i syftet med åtgärden. Men det kan också kopplas till 
säkerhetstänkande och samhällsskyddsansvar. Bestraffning av patienterna ingår inte i ett 
professionellt förhållningssätt men blir tydligt då personal reagerar kraftfullt på 
avvikelser från regler och där konsekvensen för patienten inte står i proportion till 
avvikelsen eller där syftet med åtgärden som konsekvens på avvikelsen är otydlig för 
patient och även ibland för personalen själv.  
 

B. GRUPP NIVÅ 

Strukturen gruppnivå representerar vårdpersonalen i interaktion som grupp och består 
av kategorin ”expert makt”. 
 

Expert makt 

Kategorin expert makt innefattar hur personal med hjälp av varandra samt regelverk 
utnyttjar sin maktposition i förhållande till patienterna. Kategorin omfattar sub-
kategorierna ”genom rangordning” och ”genom bestämmande”. 
 

Genom rangordning 

Personal befinner sig i överordnad ställning då patienterna är dömda till vården samt att 
personalen har lagar och regelverk att luta sig mot och legitimerar sina handlingar efter 
dessa lagar. Upplevelsen av ”vi och dom” blev särskilt synbar i situationer när 
personalrummet blir en fristad för personalen, hur en tänkt linje mellan personalrummet 
och korridoren markerar hit, men inte längre. Även olika maktsymboler visar att man är 
personal och därför är i överordnad ställning. 
”Man är alltid i överställning de kan man inte ifrån. De är ju dömda för att vara där 
och helt beroende av relationerna till oss.” (Intervju 3) 
 

Genom bestämmande 

I vissa fall upplevs det att personalen som grupp utnyttjar sin position gentemot 
patienter och använder mer makt än vad situationen kräver. Detta kan uppfattas som en 
maktdemonstration från personalens sida för att visa vem som bestämmer t.ex. att man 
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felaktigt gränssätter en patient eller säger nej utan att veta varför eller anger skäl för sitt 
handlande. 
 
”Att de (andra inom personalgruppen) gärna säger nej innan de vet vad de säger nej 
till.” (Intervju 10) 
 
Ett annat sätt att befästa makt och visa vem som bestämmer var att ha en tillfälligt 
mycket hög personaltäthet kring en särskild patient. Men detta kunde även användas 
som en säkerhetsåtgärd eller vara beslutat på grund av särskilda omständigheter. 
 

C. INDIVID NIVÅ 

Den strukturella nivå som avses med individnivån representerar vårdpersonalens 
interaktion med patienterna, består av kategorierna ”relations makt” samt ”informations 
makt”. 
 

Relations makt 

Kategorin relations makt innefattar hur personal använder sin makt i relationen med 
patienter och vilka konsekvenser det kan få. Kategorin omfattar sub-kategorierna 
”genom negativa attityder”, ”genom respektlöst bemötande” samt ”genom 
distansering”. 
 

Genom negativa attityder 

Det framkommer att vårdpersonalens attityder gentemot patienten är i vissa fall 
avgörande för utgången i laddade situationer. En uppfattning var att om ”opassande” 
attityder används resulterade det ofta i att laddade situationer uppstod och mer auktoritet 
behövdes för att styra upp situationen och medförde att personalen var tvungen att 
använda sig av mer makt än vad som hade behövts från början.  
 
”Dåliga förhållningssätt provocerar patienterna och då får man ta till mer makt… så är 
det.” (Intervju 1) 
 

Genom respektlöst bemötande 

I intervjuerna framkom att bemötande från personal som upplevdes mer hotfulla än 
informativa var också negativa för patienter, sjuksköterskorna menade att patienterna 
blev kränkta eller respektlöst behandlade. Syftet med informationen försvann och det 
uppstod istället en konflikt. 
 
”… om du inte ställer upp på det här då kanske du aldrig kommer ut härifrån…” 
(Intervju 3) 
 

Genom distansering 

Sjuksköterskorna angav att ett avvisande bemötande kunde yttra sig oavsett om det 
skedde medvetet eller inte. Det signaleras ofta med kroppsspråk, att man t.ex. hade 
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armbågarna i kors eller undvek ögonkontakt och därigenom distanserade sig från 
patienten. Det förekom även att personal höll sig undan eller fysiskt begränsar 
möjligheten till kontakt genom att befinna sig i utrymmen där patienten inte har samma 
möjlighet till kontakt, som t.ex. personalrum eller personalexpeditioner. 
 
”De markerar med kroppsspråket, distans och avvisande.” (Intervju 7)  
 

Informations makt 

Kategorin informations makt innefattar hur information kan synliggöra den 
maktmässiga obalansen mellan patienter och personal. Kategorin omfattar sub-
kategorierna ”genom bristande förklaring” och ”genom provocerande argumentation”.  
 

Genom bristande förklaring 

I intervjuerna framkom att ett agerande som upplevdes negativt var när personal tog 
beslut eller framförde beslut utan att förklara anledningen till beslutet eller förklarade på 
ett otydligt sätt för patienten. 
 
”Personalen förklarade aldrig varför… och det tycker jag är makt” (Intervju 6) 
 

Genom provocerande argumentation 

Provokativa attityder där personalen säger nej utan att förklara varför, att gå in i onödiga 
diskussioner där de argumenterar bara för argumenterandets skull och inte känner när 
det är dags att backa ansågs onödiga och bidrog inte med något positivt för vare sig 
personal eller patient. 
 
”Det har jag sett också, att man argumenterar och diskuterar bara för 
argumenterandets skull. Att man inte känner av när det är dags att backa.” (Intervju 
10) 
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DISKUSSION 
Resultatet visar hur makten synliggörs i det vardagliga omvårdnadsarbetet samt hur 
säkerhet bör balanseras med god omvårdnad. Om makt används på fel sätt resulterar det 
oftast i konflikter eller kränkningar. Dock behöver maktyttringar inte alltid resultera i 
negativa upplevelser utan kan även användas för att hjälpa patienten, detta är en viktig 
aspekt av det rättspsykiatriska omvårdnadsarbetet som bör uppmärksammas och 
medvetandegöras.  
 
De två olika teman vi/författarna valt att använda oss av i vår studie är ”makt att” och 
”makt över”. Därmed önskar vi belysa hur begreppet ”makt” beroende av situationen 
kan få olika innebörd. ”Makt att” avser att representera förmågan eller möjligheten att 
påverka, utveckla eller förändra medan ”makt över” kännetecknas av en positions- eller 
maktmässig obalans, där sjuksköterskan besitter ett övertag genom det regelverk som 
styr denna vårdform (jfr. Hokanson & Hawks, 1991). 
 

RESULTATDISKUSSION  

I föreliggande studie visas hur ”makt att” kan utveckla förhållningssätt, hjälpa patienten 
att få struktur i tillvaron, formera ett samspel som är tillitsskapande, ge information till 
patienten som resulterar i en ökad förståelse från dennes sida, makt kan således 
användas med grundtanken att åstadkomma positiva förändringar. Hörberg (2008) 
beskriver i sin avhandling hur personalen inom rättspsykiatrin upplevde att 
lagstiftningen gav dem hjälp i vårdandet, genom att de med lagens hjälp har en 
möjlighet att påverka patienten att stanna upp och ha möjlighet att medverka till en god 
vård med tillfredsställande resultat.  
 
Gällande ”Makt över” framkom i vår studie negativt laddade företeelser såsom strävan 
att dominera, distans och avvisande, gränssätta på otillräkneliga grunder och 
provocerande argumentation och attityder.  Makten sett ur denna synvinkel är en 
maktmässig obalans och resulterar oftast i försämrade förhållanden för patienten. 
Hörberg (2008) definierar denna vård som ”den icke-vårdande vården” och patienterna 
erfar snarare vården som straff eller förvaring. Patienterna blir således fokuserade på att 
komma bort från den vård som de själva inte ser som vård och fokuseringen på att 
fungera bra eller att bli frisk kommer helt i skymundan.  
 
I föreliggande studie beskrivs hur makten synliggörs genom att personalen anser sig 
behöva utöva ett strukturerat, gränsdragande och ”fyrkantigt” arbetssätt med syftet att 
ge patienterna ökad trygghet. Författarna anser här att kombinationen 
gränssättande/struktur och ett humanistiskt synsätt kan vara svår att kombinera i vissa 
situationer och att balansgången ibland blir svår att hantera. Hörberg (2008) anser att 
den rättspsykiatriska vården till stor del styrs av rutiner och regler. I hennes avhandling 
framkommer att patienterna upplever en osäkerhet om vilka regler som gäller i vissa 
situationer. Patienterna upplevde att personalen självsvåldigt kunde styra och ändra 
befintliga bestämmelser. Ändring av och ovisshet gällande rutiner och regler väckte 
irritation samt osäkerhet hos patienterna, speciellt i de situationer då dessa regler 
individuellt förknippades med vissa i personalgruppen. Detta kan bidra till att tillvaron 
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för patienterna blir fragmenterad genom att den blir otrygg och oberäknelig då en 
meningsskapande struktur saknas. 
 
I övrigt menar Hörberg (2008) att innebörden i det ”verkliga vårdandet” inom 
rättspsykiatrin är svårfångat genom att det finns hinder genom den rådande vårdkulturen 
samt vårdens organisation och struktur, att det rättspsykiatriska vårdandet saknar en 
tydlig förankring av vårdande kunskap och verkligt vårdande verktyg. De verktyg som 
finns till hands är bland annat makt och struktur. I vår studie framkommer att 
vårdpersonalen uppfattas vilja se ”människan bakom brottet”, att visa respekt och 
värdighet samt att ge patienterna en god omvårdnad. Detta bedöms kunna uppnås 
genom att använda sin person, sina kroppar och sitt inre som ett verktyg.  
 
Vidare framkom i vår studie uppfattningen att personalens förmåga att informera, 
förklara och förtydliga grundläggande begrepp som lagar, normer och regler var 
betydelsefullt, för att patienten skulle få ökad förståelse för sin situation. Denna 
uppfattning delas av Svedberg och Lutzèn (2001) samt Jormfeldt, Svedberg och 
Arvidsson (2003) som anser att en av de viktigaste uppgifterna för en sjuksköterska 
inom psykiatrin är att underlätta patienternas delaktighet i behandlingen och 
omvårdnaden. Detta genom att påverka patienterna till medverkan och insyn i aktuella 
normer och regler.  
 
Författarna understryker vikten av delaktighet och information gällande befintliga lagar 
och bestämmelser då detta är en grundläggande del för att skapa trygghet hos 
patienterna inom den rättspsykiatriska vården och genom detta utjämna obalansen i 
maktförhållandet. Henderson (2003) menar att sjuksköterskan bör ta varje tillfälle i akt 
att anstränga sig för att utjämna obalansen i maktförhållandet. Detta är av stor betydelse 
för att sjuksköterskan och patienten ska kunna arbeta mot samma mål. 
 
Hörberg (2008) beskriver vidare i sin avhandling hur patienterna upplever sig ha små 
möjligheter att påverka sin framtid eftersom de står under länsrättens beslut och ur 
patienternas perspektiv ur länsrättens tyckande. Detta visar sig få till följd att 
patienterna erfar en känsla av uppgivenhet samt att vara skyddslösa inför vårdarna och 
deras makt samt till rättssystemet. Känslan av ovisshet och avsaknaden av möjligheter 
att kunna påverka sin situation bidrar till att patienterna känner utlämnade till andras 
beslutande och rättslösa. Detta är i överensstämmelse med vår studie där vårdpersonalen 
anser sig vara i överställning genom att patienterna är dömda till vård, utlämnade och 
helt beroende av relationen mellan personal och patient.  
 
Obalans i maktförhållandet mellan personal och patient visades i föreliggande studie då 
personal utnyttjar sin position mot patienter och använder mer makt än vad situationen 
kräver. Detta kunde uppfattas som en maktdemonstration från personalens sida, att visa 
vem som bestämmer. Hörberg (2008) återger i sin studie att när patienter beter sig på ett 
från personalen sida sett icke önskvärt sätt och de då visar den oreflekterade hållningen 
genom att reagera spontant över patientens beteende, inte utifrån en medveten vårdande 
hållning utan utifrån egna oreflekterade känslor. I dessa situationer råder en risk att en 
gräns kan överskridas för vad som är ett värdigt moraliskt bemötande av patienten. Om 
vårdarna samtidigt är i en oreflekterad hållning tycks risken finnas att vårdandet övergår 
i hot, kränkning eller våld. 



 

 - 26 - 
 

I vår studie framkom vidare hur obalansen i maktförhållandet kunde få till följd att det 
uppstod situationer med våldsinslag och aggressioner. Upprinnelsen till detta kunde 
vara opassande attityder samt dåliga förhållningssätt från vårdpersonalen. I en 
forskningsstudie av Meehan Mcintosh och Bergen (2006) visas att när viss personal var 
i tjänst samtidigt, personal som beskrevs snarare utöva förmyndarskap än omvårdnad, 
uppstod ett spänt förhållande på avdelningen som gav upphov till aggressioner. 
 
Carlsson (2003) menar att vårdarnas rädsla kan dominera vid negativa vårdmöten och 
patienternas egentliga behov och önskemål inte uppfattas när vårdarna inte förmår vara 
lyhörda i dessa situationer. Hon menar vidare och vågar enligt författarna provocera då 
hon vidare tillägger kan det möjligen vara så att de vårdare som är osäkra i ”vårdandet” 
visar upp en fasad av dåliga attityder genom att de saknar den kunskap eller förmågan 
att kunna möta patienternas behov och lidande och att detta i grund och botten handlar 
om osäkerhet och rädsla från vårdarens sida.  
 
Maktbalansen kan även ses ur ett annat perspektiv. Foucault (1977) menar att patienten 
kan göra motstånd mot vårdpersonalens initiativ att styra, sjuksköterskan har den 
auktoritet som gör det möjligt att bestraffa, men patienten kan ”straffa tillbaka” makten 
genom att till exempel upprätthålla en tystnad i ett terapeutiskt samtal. Johansson, 
Skärsäter och Danielsson (2006) visar hur patienter kontrollerades av personalen och 
upplevdes vara helt beroende av deras välvilja för sin omvårdnad och frihet att kunna 
lämna avdelningen. Patienterna försökte göra sin stämma hörd och reagerade mot 
kontrollen med motstrategier i syfte att återta kontrollen. Detta kunde synliggöras 
genom passiva och aktiva strategier som tysta protester, att vägra samarbeta i 
omvårdnaden samt försöka göra sin stämma hörd i grupp och att själv välja vem man 
vill tala till. 
 
Hörberg (2008) anser att ett till synes utpräglat ojämlikt styrkeförhållande råder men 
menar att patienterna för den skull inte ska betraktas som passiva offer i den rådande 
maktutövningen då de utgör motstånd genom olika strategier. Vårdarna ger ett uttryck 
för maktlöshet i vissa situationer och genom detta synliggörs patienternas ”motmakt”. I 
den aktuella studien framkommer maktbalansen sett ur denna synvinkel mycket lite, 
däremot beskrivs makten nästan enbart ur ett ensidigt sjuksköterskeperspektiv. Vidare 
uppmärksammas uppfattningen att inte se som självklart att den person som tror sig ha 
makten är densamma som bestämmer vilket är ganska talande tycker författarna. 
Anledningen till att resultatet vinklats till denna ensidighet beror troligtvis på att frågan 
ställts sett ur personalens synvinkel genom att deltagarna skulle beskriva en händelse 
där personal använt sig av makt mot patienter. Författarna anser att maktbalansen sett ur 
detta perspektiv ger en intressant bild av hur makten ”förskjuts” mellan personal och 
patienter. Maktförskjutningens befintlighet hade varit en intressant frågeställning att 
använda under intervjuerna. 
 
Att försöka att utjämna denna maktkamp visas i vårt resultat där personalens 
förhållningssätt och bemötande till patienterna anses vara betydelsefullt då ett positivt 
samspel kan växa fram, att ha en dialog som sedan kan resultera i en ömsesidighet, att 
kunna uppnå en ”allians”. Detta är i överensstämmelse med Holmes (2002) genom 
uppfattningen att kvalitén på relationen mellan patienten och vårdpersonalen beror på 
hur ”alliansen” dem emellan ser ut. Hörberg (2008) beskriver i sin avhandling hur denna 
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”allians” kan se ut från personalens sida. Den kan bestå i att försöka finna en väg att 
möta patienten på. Det handlar om att pröva sig fram och att försöka förstå patientens 
sätt att agera och vara samt att som personal vara ihärdig och att inte ge upp samt att ha 
tålamod. Vidare beskriver hon hur denna ”allians” kan uppfattas från patienternas sida 
där betydelsen av att få vara delaktiga i planeringen och utformandet av sin egen vård är 
mycket stor. Patienterna erfar en positiv känsla då personalen vågar bjuda på sig själv 
samt försöker se och möta dem med en öppenhet. 
 
Hörberg (2008) skildrar vidare hur ”baksidan” av denna ”allians” kan se ut. I hennes 
avhandling menar patienterna att delaktighet är att anpassa sig till personalens beslut 
vilket kan uppfattas som en delaktighet på andras villkor. Detta handlar om en 
anpassning till vården och befintliga rutiner och regler, både oskrivna och skrivna. 
Istället för att bejaka sina funderingar och känslor ”spelar” patienterna med i och följer 
personalens villkor. Detta kan innebära att patienter deltar i olika sammanhang enbart i 
syfte att visa att de medverkar till vården. Patientens motiv kan i verkligheten vara att 
anpassa sig, för att erhålla förmåner. 
 
I vår studie framkom även hur viktigt förarbete och förhållningssätt var vid 
tvångsåtgärder som tvångsmedicinering och bältesläggningar. Hur olika 
tillvägagångssätt minimerar påfrestningen för patienten och även på sikt kan vara till 
hjälp. Detta är i överensstämmelse med Hörberg (2008) där en vårdare beskriver hur 
hon vid tvångsåtgärder försöker ha patientens bästa i fokus för sitt vårdande. Att göra 
det så bra som möjligt för patienten i dessa situationer. Som exempel att fråga patienten 
om denne vill ha en kudde eller ett glas vatten. Denna vårdare såg inte tvångsåtgärden 
som ett övergrepp då hon ansåg att syftet med handlingen var gott. 
 
”Tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården får användas endast om patienten inte 
genom en individuellt anpassad information kan förmås att frivilligt medverka till vård. 
De får inte användas i större omfattning än vad som är nödvändigt för att förmå 
patienten till detta.” 
(SFS 1991:1129) 
 
Muir-Cochranes (2000) samt Haglund, Knorring och Essens (2006) studie påvisar hur 
olika föremål symboliserar makt där särskilt personals namnbrickor och nycklar återges 
som föremål med maktanknytning. I vår studie uppfattades även dessa objekt visa 
personalens maktposition. Det ansågs föredömligt att bära privata kläder samt att 
handskas med föremål vilka kunde uppfattas som maktsymboler på ett respektfullt sätt 
genom detta synliggjordes inte skillnaden mellan personal och patient lika tydligt. 
 

METODDISKUSSION 

Från början var tanken hos författarna att studien skulle genomföras med en 
fenomenografisk metod men när analysarbetet skulle påbörjas uppmärksammades det 
att det inte fanns några egentliga variationer eller skillnader i materialet vilket krävdes i 
den analysmetoden. Därför övergavs den fenomenografiska metoden och ersattes med 
innehållsanalys som inte är beroende av variationer. Modellen för innehållsanalys som 
metod hämtades från Graneheim och Lundman (2004) och lämpade sig utmärkt som 
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metod till detta material, då innehållet analyseras på olika djup oberoende av 
variationer. 
 
Ett av de första urvalskriterier som författarna hade var att informanterna skulle ha 
specialist utbildning inom psykiatri för sjuksköterskor. Detta kriterium fick dock strykas 
då det inte var praktiskt genomförbart. Då metoden under urvalsmomentet fortfarande 
var fenomenografisk försökte författarna få ett så spritt urval som möjligt beträffande 
kön, ålder och erfarenhet. Detta sågs inte som någon nackdel trots det senare 
metodbytet. Det var inga som helst problem att få informanter till studien trots att det 
skulle handla om ett ämne som författarna upplevde som laddat.   
 
I början av intervjuerna framkom bara negativa aspekter av makthändelser. Författarna 
ställde en fråga där deltagarna skulle beskriva en upplevd maktsituation och samtliga 
händelser som beskrevs handlade om makt ur ett negativt perspektiv. Är makt ett 
negativt laddat ord? Det framgick i intervjuerna att begreppet makt upplevdes som 
negativt laddat och därmed tycktes deltagarna associera till negativa händelser. 
Författarna borde möjligen inlett intervjuerna med att be deltagarna definiera begreppet 
makt. Detta i syfte att förtydliga innebörden av begreppet makt. Trots att detta inte 
gjordes framkom många positiva aspekter av makt allteftersom intervjuerna fortlöpte.  
 
Det material som exkluderades gjordes så efter noga granskning. Författarna ansåg inte 
att det hade någon relevans för studiens syfte eller att informationen var så pass 
ofullständig att det inte var möjligt att analysera. Det enda material som hade koppling 
till syftet och blev delvis exkluderat var maktsymboler. Endast de maktsymboler som 
kunde analyseras användes i resultatet. Övriga maktsymboler som bara omnämndes 
utan någon koppling till makt eller resonemang kring makt exkluderades. Orsak till 
detta var troligen författarnas intervjuteknik och att informanterna oftast lade större 
fokus på begreppet makt än maktsymboler. 
 

STUDIENS BETYDELSE 

Inom rättspsykiatrin där vården av psykiskt störda lagöverträdare sker och patienterna är 
dömda till vård är det av stor vikt att maktbegreppet belyses. Även det faktum att 
personal får funktionen som både vårdare och väktare innebär att maktbegreppet bör 
belysas. Därför är det betydelsefullt hur psykiatrisjuksköterskan uppfattar fenomenet 
”makt”. 
 
Cleary (2003) rekommenderar fortsatta studier i syfte att fördjupa kunskaperna gällande 
makt och attityder i relationen mellan psykiatrisjuksköterskor och patienter då det finns 
utrymme för mer forskning på detta område. 
 
Nyttan av studien anses vara att genom den ge ökade kunskaper om hur sjuksköterskor 
ser på användandet av makt i en mycket specifik vårdform samt att kunna utveckla 
omvårdnaden i arbetet med de patienter som vårdas inom rättspsykiatrin. Den risk som 
uppenbarligen finns inom rättspsykiatrisk vård är att man som sjuksköterska kan känna 
sig tvingad att använda makt och maktsymboler för att utföra sitt arbete och detta kan 
minska om fenomenet synliggörs. När ett fenomen görs synligt kan man påbörja 
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diskussioner på avdelningarna och initiera förändring och utveckling av omvårdnaden. 
Detta i sin tur leder till en kvalitetssäkring och utveckling av omvårdnadsarbetet. 
 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Det vore intressant att fortsätta denna forskning och synliggöra makt utifrån ett 
genusperspektiv genom att främst undersöka eventuella skillnader mellan manlig och 
kvinnlig personals uppfattningar av makt i omvårdnaden av rättspsykiatriska patienter. 
 
Ett annat intressant förslag vore att ytterligare belysa begreppet makt utifrån patientens 
perspektiv i en svensk kontext samt jämföra detta med personalens uppfattningar som 
framgår i denna studie. 
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