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Abstrakt 

Bakgrund: Patienter med självskadebeteende väckte starka reaktioner hos sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor beskrev känslor av rädsla, osäkerhet, ångest, oro, frustration, maktlöshet, 

ilska och viljan att göra gott för patienten i mötet med patienter med självskadebeteende. 

Syfte: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans upplevelse av att möta vuxna 

patienter med självskadebeteende. Metod: Författarna genomförde en semistrukturerad 

intervjustudie med kvalitativ, induktiv ansats. Studien baserades på tio intervjuer vilka 

har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskorna 

upplevde många olika sorters känslor i mötet med patienter med självskadebeteende; 

upplevelsen av vårdlidande, upplevelsen av vårdrelationens etablerande och att tilliten 

skapar en upplevelse av att göra gott för den andre. Slutsats: De mest framträdande och 

återkommande upplevelserna som sjuksköterskorna i studien vittnade om var känslan 

av vanmakt, frustration, ilska, oro, skapandet av allians och viljan att göra gott för 

patienten. 

 

Nyckelord: omvårdnad, psykiatrisjuksköterskor, sjuksköterskors upplevelser, 

självskadande beteende, sjuksköterska-patient-relation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: Patients that self-harm awakened powerful reactions in nurses. Nurses 

described feelings of fear, insecurity, anxiety, concern, frustration, powerlessness, anger 

and also the will to do good when they met patients that self-harm. Aim: The aim of the 

study was to highlight the nurse's experience of meeting adult patients with self-harm 

behaviors. Method: The authors conducted a semi-structured interview study with 

qualitative, inductive approach. The study was based on ten interviews that was 

analyzed using qualitative content analyze. Result: Nurses experienced many different 

types of feelings in the encounter with patients with self-harm; the experience of care 

suffering, the experience of the nurse-patient relation, and the trust creates an experience 

of doing good for the other. Conclusion: The most prominent and recurring experiences 

that the nurses in the study experienced were the sense of powerlessness, frustration, 

anger, concern, the importance of establishing an alliance and the willingness to do good 

for the patient. 

 

Keywords: nursing, psychiatric nurse, nurses experiences, self-harm, nurse-patient 

relation. 
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1. Bakgrund 

1.1 Definition av självskadebeteende 

Självskadebeteende definieras som skadande handlingar som utförs utan avsikt att ta sitt 

liv (SBU, 2015:04). En av de första att klassificera självskadebeteende var forskaren 

Favazza. Hans definition lyder “the deliberate destruction or alteration of one’s body 

tissue without conscious suicidal intent” (Favazza, 1996, s. xviii-xix). Självskadebeteende 

och suicidalitet förknippas ofta med varandra, men det är inte identiska fenomen. 

Tidigare har det inte gjorts någon skillnad mellan självskadebeteende med respektive 

utan suicidal intention. Självskadebeteende utan suicidal intention bör behandlas på ett 

annat sätt än självskadebeteende med suicidal intention. I den här studien ligger fokus 

på typen impulsivt ytligt/medelsvårt självskadebeteende (superficial/moderate self-

mutilation). Denna typ av självskadebeteende är den mest förekommande av alla typer 

och självskadebeteendet tar sig uttryck som vävnadsskador i form av självskärande eller 

brännande. Impulsivt självskadebeteende kan delas upp i två delar: det episodiska 

självskadebeteendet och det repetitiva självskadebeteendet. Det episodiska 

självskadebeteendet innebär att personen som lider av detta förnekar och är utan insikt i 

att hen skadar sig själv. Självskadebeteendet sker oregelbundet och personen anser sig 

inte vara beroende av att skada sig själv. Ett repetitivt självskadebeteende är när 

personen anser sig vara beroende av sitt självskadebeteende och hen identifierar sig med 

det. Det repetitiva självskadebeteendet är oftast automatiskt och används av personer 

för att hantera olika känslor eller situationer. Det är inte skadornas omfattning eller typ 

som skiljer det episodiska självskadebeteendet från det repetitiva självskadebeteendet 

utan skillnaden är endast personens insikt och inställning till sitt beteende. 

Karaktäristiskt för ett impulsivt ytligt/medelsvårt självskadebeteende är att skadorna 

riktas medvetet mot den egna kroppen, skadorna görs inte som underhållning eller 

utsmyckning och skadorna utförs inte med avsikt att suicidera (Åkerman, 2009, sid. 17-

18). 
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1.2 Självskadebeteendets funktion 

Självskadebeteende utan suicidal intention bör betraktas som försök att hantera 

odifferentierade och oklara emotionella tillstånd (Karterud, Wihlberg & Urnes, 2014, sid. 

444). Självskada utan suicidal intention kan ses som ett sätt att göra det möjligt att 

fortsätta leva, medan självskada med suicidal intention är ett försök att avsluta livet 

(Øverland, 2011, sid. 20). Enligt SBU (2015:04) är affekt och känsloreglering den 

vanligast rapporterade funktionen vid självskadebeteende. Det är ett sätt att lindra 

negativa känslotillstånd som till exempel ensamhet, ilska, frustration eller ångest. 

Mindre vanliga funktioner är självbestraffning, att lindra en overklighetskänsla eller för 

att över huvud taget få känna något. I en studie av Doyle, Sheridan & Treacy (2017) 

framkommer att det fanns flera orsaker till att deltagarna skadade sig själva. De främsta 

funktionerna av självskada var hantering av känslor, som reaktion på händelser i livet 

eller som reaktion på en känsla av värdelöshet. Den minst vanliga funktionen för 

självskada var att få uppmärksamhet. 

 

1.3 Bemötande vid självskadebeteende 

Patienterna behöver respekteras, ses och höras av personalen. De behöver också stöd 

från personalen vilket förstärker patientens förtroende och hjälper dem att göra framsteg 

i sin personliga utveckling. Patienterna upplevde att känslan av att vara värdelös kan 

förändras när de blev sedda och lyssnade på. Patienterna upplevde att en betydande del 

av behandlingen var respekt och bekräftelse av personalen och patienterna önskade 

också att bli betraktade som personer som behöver vård och inte bara summan av deras 

symtom. Patienterna beskrev betydelsen av att veta att personalen faktiskt brydde sig 

om dem som individer, att de ville hjälpa och att förhållandet var äkta. Patienter med 

självskadebeteende önskade uppföljning av personal och när de sökte vård på en 

akutmottagning så ville de bli bemötta av personal utbildad i psykiatri. Psykiatrisk vård 

beskrivs som en hjälpsam åtgärd om behandlingen var bra planerad och att vårdgivaren 

tillhandahöll adekvat stöd och hjälp. Det var svårt för personal att utföra 

motivationsarbete med en patient med självskadebeteende om patienten själv inte insåg 

att deras beteende var problematiskt utan ansåg att det var en del av lösningen. Det 
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krävdes en stor ansträngning hos patienten för att uppnå förändring, men med stöd av 

vårdpersonal och acceptans och ansvar för sin egen återhämtning kunde förbättring 

uppnås. Patienterna i studien berättade att en del personal trodde att det självskadande 

beteendet var riktat mot dem som personal och att patienterna därför möttes med 

frustration och ilska. Patienterna rapporterade också om att personal anklagade 

patienterna och betraktade dem som dåliga människor. Flera av patienterna kände att 

personalen var osympatiska, inte förstod självskadebeteende och inte respekterade 

patienter med självskadebeteende (Lindgren, Svedin & Werkö, 2017). Patienterna 

upplevde det som positivt när personal satte sig ner och lyssnade och försökte hjälpa 

patienten att förstå sig själv och sina egna behov (Hunter, Chantler, Kapur & Cooper, 

2013). Patienterna upplevde också att de ibland behövde gränser som till exempel extra 

övervakning och patienterna ville känna sig trygga på avdelningen genom att veta till 

exempel att farliga föremål var inlåsta (Lindgren, Aminoff & Hällgren Graneheim, 2015).  

 

Brist på utbildning bland vårdpersonal var den främsta orsaken till negativa attityder 

mot patienter med självskador. Det som patienterna ansåg vara betydelsefullt i 

bemötandet var kontakten och att bli sedd, trodd och förstådd. Ofta återkommande 

vårdkontakter samt uppfattningen att patienten själv hade kontroll över sina 

självskadehandlingar förvärrade den negativa attityden hos vårdpersonalen (McHale & 

Felton, 2010). 

 

1.4 Sjuksköterskans roll 

I kompetensbeskrivningen för en legitimerad specialistsjuksköterska med inriktning mot 

psykiatrisk vård står det att sjuksköterskan ansvarar för att utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt tillvarata patienters och närståendes mål, behov, erfarenheter och 

preferenser i planering och genomförande av vård och omsorg. Sjuksköterskan ska 

också ansvara för att personer med psykisk ohälsa erbjuds vård på lika villkor och har 

möjlighet till en god hälsa. Sjuksköterskan ska se till så att patienterna erhåller insatser 

och stöd för att stärka förmågan till återhämtning och egenvård samt se till så att 

patienter med psykisk ohälsa har möjlighet till en god psykisk hälsa (Psykriks, 2014). 
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1.5 Sjuksköterskans upplevelse av att möta vuxna patienter med 

självskadebeteende 

I en studie skriven av Tofthagen, Talseth & Fagerström (2014) upplevde 

sjuksköterskorna att relationen med en självskadande patient ibland kunde vara 

provocerande, utmanande och otillfredsställande. De beskrev maktlöshet och att 

patientens återfall till självskadebeteende kändes som ett personligt misslyckande. I 

vissa fall upplevde de att patientens känslor överfördes till dem själva, och att patienten 

ville ha en närhet som sjuksköterskan inte kunde tillfredsställa. Istället för att skapa en 

nära relation till patienten försökte sjuksköterskorna att upprätthålla en gräns mellan sig 

själva och patienterna för att behålla en professionell relation. En studie av Shaw & 

Sandy (2016) beskriver att sjuksköterskorna i stor utsträckning upplevde ilska och 

frustration i kontakten med den självskadande patienten, speciellt om beteendet var 

återkommande. 

 

Sjuksköterskorna upplevde ofta en känsla av osäkerhet och rädsla i kontakten med en 

självskadande patient. De kände att de hela tiden måste vara på sin vakt, men att de 

ändå var maktlösa mot patienten som upplevdes som manipulerande och som när som 

helst kunde skada sig själv fatalt. Efter en självskada upplevde sjuksköterskorna en 

känslomässig konflikt och reagerade med att stänga av sig emotionellt för att kunna 

hantera den akuta situationen (Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). 

 

I en studie skriven av Salzmann-Eriksson, Persson & Fallqvist (2014) beskrivs det att när 

personalens negativa attityder och känslor tog överhanden så försvårades den 

mellanmänskliga relationen eftersom det skapades en barriär för kommunikationen 

mellan patient och sjuksköterska. De negativa attityderna från sjuksköterskan skadade 

relationen mellan patient och sjuksköterska. Den negativa attityden och de negativa 

känslorna hos sjuksköterskan berodde på bristande kunskap och otillräcklig erfarenhet. 

Även känslor av osäkerhet och maktlöshet skapade dåliga förutsättningar för 

omvårdnaden av patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskorna beskrev känslor 

av rädsla, osäkerhet, ångest, oro, frustration, maktlöshet, ilska och viljan att hjälpa. En 
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del av sjuksköterskorna upplevde att patienterna självskadade för att få uppmärksamhet 

eller bli sedda. Hela personalgruppen påverkades känslomässigt när patienten 

självskadade och det upplevdes viktigt att stötta och handleda varandra för att få en 

positiv arbetsmiljö. Att ha en sammansvetsad personalgrupp som kunde kommunicera 

med varandra i svåra situationer var önskvärt och skapade en känsla av teamarbete och 

trygghet. Vårdandet av patienter med självskadebeteende väckte känslor hos 

sjuksköterskorna, men trots det så uttrycktes en vilja att sträva framåt, att stanna kvar 

hos patienten och att ha tålamod. Ett sätt att kunna ha kvar känslan av tålamod ansågs 

vara att skapa delmål tillsammans med patienten utifrån hens resurser och kapacitet. 

 

Thompson, Powis & Carradice (2008) skriver i sin studie att sjuksköterskorna upplevde 

det svårt att förstå varför patienterna skadade sig själva. De uttryckte också en 

upplevelse av att om de kunde förstå patientens handlande så ökade det känslan av 

empati hos sjuksköterskan. Sjuksköterskorna i studien pratade om hur frustrerande och 

hopplöst arbetet med patienterna med självskadebeteende kunde vara, speciellt kopplat 

till patienter som inte blev bättre eller hade många återfall. En del av sjuksköterskorna 

kände ilska gentemot patienterna och upplevde dem som manipulativa. 

Sjuksköterskorna upplevde det störande, chockerande och upprörande att se de fysiska 

effekterna av patienternas självskada. Sjuksköterskorna beskrev ett brett spektrum av 

känslomässiga reaktioner, bland annat känslan av sorg. Sjuksköterskorna beskrev att 

patienterna kunde ha olika inverkan på olika personal, vilket ledde till splittring inom 

personalgruppen och gjorde så att vissa i personalen kände sig isolerade och utfrysta. 

Det beskrevs att kommunikation och samarbete inom personalgruppen kunde minska 

att det skedde. Sjuksköterskorna beskrev att med ökad erfarenhet av att möta patienter 

med självskadebeteende så kände sig sjuksköterskorna mer säkra på sina kliniska 

färdigheter och det gjorde arbetet mer förutsägbart vilket ledde till minskad ångest hos 

sjuksköterskorna. Dock uttryckte en del av sjuksköterskorna en känsla av att bli blasé i 

mötet med patienterna. 

 

Sjuksköterskans attityd och upplevelse av patienter med självskadebeteende 
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förändrades efter det att de fått en aktuell utbildning om självskadebeteende. Innan 

utbildningen såg de självskada som ett sätt för patienten att få uppmärksamhet och 

manipulera. De kunde se självskadan som en personlig attack på dem själva. Efter 

utbildningen fick de bättre kontakt med patienten och konflikterna blev färre. De kände 

sig mer tillfredsställda och säkra i vården (Karman, Kool, Gamel & van Meijel, 2015). 

Personal som vårdade patienter med självskadeproblematik uttryckte oro att själva inte 

kunna bära sina egna starka känslomässiga reaktioner. När de kände sig osäkra och 

rädda blev handlandet instinktivt. De beskrev känslor av misslyckande och 

otillräcklighet. Dessa känslor ledde till minskat engagemang och emotionellt 

avståndstagande. Om vårdpersonalen fick tillräckligt stöd kunde de istället för att känna 

rädsla använda sina erfarenheter till att arbeta med patienten utifrån ett 

helhetsperspektiv (O’Connor & Glover, 2016).  

 

Rayner & Garne (2015) beskriver hur sjuksköterskan känner avsaknad av kontroll innan 

patienten skadar sig själv. Omedelbart efter självskadan stänger sjuksköterskan av sina 

känslor och tankar för att kunna hantera traumat. I ett senare skede kan sjuksköterskan 

tillåta sig att känna och tänka igen för att kunna reflektera över situationen.  

 

1.6 Vårdteori 

Lögstrup (1992) visar på perspektivet livsyttringar. Det är yttringar, uttryck och tecken 

på liv och dessa kan vara antingen spontana eller kretsande. De spontana livsyttringarna 

är till exempel hopp, medmänsklighet, barmhärtighet, kärlek, medkänsla och 

indignation å någon annans vägnar. Dessa livsyttringar uppkommer reflexmässigt och 

ger uttryck för ett moraliskt patos gentemot den andre. De kretsande livsyttringarna är 

till exempel missunnsamhet, hat och motvilja. Normalt sett möter människan den andre 

med en naturlig tillit och denna tillit innebär också ett utlämnande av sig själv; “Den 

enskilde utlämnar sig, går ut ur sig själv, ger något av sitt liv i den andres hand”. För att 

en människa ska möta en främmande medmänniska med misstro krävs att ett svek först 

har kvävt den naturliga tilliten (Lögstrup, K. E., 1992, sid. 41, 49). Detta innebär att 

människan i alla kontakter, i mer eller mindre utsträckning, har makt att påverka den 
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andres liv. Denna utsatthet hör till livet vare sig vi vill det eller ej och att ha makt över 

den andre är oundvikligt. Valet är att använda makten till vår egen eller till den andres 

bästa. När tilliten tas emot är målet att göra gott för den andre. “... för att spränga den 

andres instängdhet och få hans blick att se vida omkring” (Lögstrup, K. E., 1992, sid. 49).  

 

Att göra gott för den andre innebär dock inte att alltid göra hen till viljes. Om 

kommunikationen handlar om att ge efter, vara trevlig och att undvika obehag har den 

urartat och ser inte längre till den andres bästa. Vänskap kan göra att förhållandet 

människor emellan blir mindre uppriktigt därför att viljan att behålla vänskapen kan bli 

viktigare än viljan att se till den andres bästa. Att få den andres liv i sina händer är det 

etiskt krav. Det är ensidigt på det sättet att responsen inte får kräva något tillbaka i 

gengäld och att ta tillvara på den andre innebär att handla osjälviskt (Lögstrup, K. E., 

1992, sid. 54). 

 

Skyldigheten att göra gott för den andre gäller också när det innebär obehag för en själv. 

Åsikterna om vad som är gott för den andre kommer från ens egen livsförståelse. Tilliten 

missbrukas när en människa har blottat sig men inte blivit bemött på ett osjälviskt sätt. 

Att inte visa varandra tillit är enligt Lögstrup (1992) livsfientligt. När den som blottar sig 

möts av likgiltighet eller själviskhet blir den emotionella belastningen så svår att “man 

måste uppfinna någon liten orätt för att motivera sin starka och alltigenom 

känslomässiga reaktion” (Lögstrup, K. E., 1992, sid. 43). En orsak till denna 

känslomässiga reaktion är att det i tilliten finns en förväntan på att den andre skall 

reagera tillmötesgående. Detta etiska krav, att ta tillvara på den andres liv, är det 

centrala i Lögstrups teori och om hen är medveten om hens egen sårbarhet kan hen visa 

medkänsla (Lögstrup, K. E., 1992, sid.41-43, 49, 57, 83, 153). 

 

Katie Erikssons grundläggande tanke i vårdteorin är “Caritas” (caritativt vårdande) 

vilket står för kärlek och välgörenhet. Eriksson menar att möten inom vården ska 

präglas av villkorslös kärlek och en strävan efter att förmedla tro, hopp och kärlek 

genom att ansa, leka och lära. Eriksson ser människan som en unik individ som 
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definieras av sina relationer, en individs upplevelser är subjektiva och varje människa är 

helig och har rätt att bli bekräftad utifrån mänsklig värdighet. En individs upplevelser är 

subjektiva och kan aldrig tolkas eller begripas fullt ut av andra (Raile Alligood, 2014, sid. 

143, 145). Eriksson (1992) menar att lidandet är en ofrånkomlig del av livet och att det 

grundläggande villkoret för all vård och omsorg är att lindra lidande och visa 

barmhärtighet. Vårdlidande är ett lidande som patienten utsätts för i vården utöver det 

lidande som behandling och sjukdom medför. Om patientens värdighet kränks, om hen 

upplever straff eller fördömelse eller om hen överges i vården så upplever patienten 

vårdlidande i relationen till vårdpersonal. Då patienten upplever vårdlidande så känner 

hen smärta, plåga och kval vilket anses vara ett intrång i patientens liv eftersom hens 

lidande inte lindras. Vårdlidande anses också vara ett lidande utöver människans 

livslidande och vårdlidande är ett meningslöst lidande som är oförenligt med 

vårdandets historiska och idéhistoriska grundmotiv; att lindra patientens lidande. 

Konsekvenserna av vårdlidande kan vara att tilltro och hopp tas ifrån patienten och hen 

känner främlingskap inför sig själv och andra. Patienten kan ha stora svårigheter att 

känna tillit och skapa nära relationer samt vårdrelationer (Kasén, Nordman, Lindholm & 

Eriksson, 2008). 

 

1.7 Problemformulering 

Enligt SBU (2015:04) kan patienter med självskadebeteende väcka starka reaktioner hos 

sjuksköterskor. Ibland kan detta innebära konflikter och splittringar inom 

personalgruppen då patientgruppen upplevs sårbar och krävande. Omhändertagandet 

och attityderna till personer med självskadebeteende kan förbättras. Därför är det 

intressant att belysa hur sjuksköterskan upplever mötet med patienter med 

självskadebeteende. 

 

2.0 Syfte 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans upplevelse av att möta vuxna patienter 

med självskadebeteende. 
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3.0 Metod 

3.1 Design 

Författarna genomförde en semistrukturerad intervjustudie med kvalitativ, induktiv 

ansats. Studien baserades på tio intervjuer vilka har analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys i enlighet med Polit & Beck (2017, sid. 510, 537) och Henricson (2017, sid. 

145-153, 292-294). Det centrala inom kvalitativ forskning är att förstå mänskliga 

upplevelser och beskriva människors levda erfarenhet genom insamling och analys av 

subjektivt, berättande material (Polit & Beck, 2017, sid. 491). Utgångspunkten i 

författarnas uppsats är induktiv ansats vilket innebär att specifika observationer görs, 

som i detta fall var en semistrukturerad intervjustudie. Metoden tillåter författarna att 

anpassa intervjun och vara flexibla utifrån den datainsamling som görs (Polit & Beck, 

2017, sid. 535). 

 

3.2 Urval och deltagare 

En psykiatrisk klinik i en kommun i norra Sverige valdes ut för att medverka i studien. 

På den utvalda kliniken finns en vuxenpsykiatrisk slutenvårdsavdelning och en 

vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning på vilka man behandlar alla psykiatriska 

diagnoser. Deltagarna i studien har inte valts slumpmässigt utan bekvämlighetsurval 

har använts och sjuksköterskor med erfarenhet av fenomenet som är i fokus för studien 

tillfrågades (Henricson, 2017, sid. 115), (Polit & Beck, 2017, sid.492). Inklusionskriterierna 

för deltagarna var att de skulle ha minst ett års erfarenhet av psykiatrisk vård samt att 

de skulle ha erfarenhet av att möta vuxna patienter med självskadebeteende. Innan 

intervjuerna startade inhämtades godkännande av verksamhetschefen på den utvalda 

kliniken (se bilaga 2). Elva sjuksköterskor tillfrågades och tio av dem tackade ja varav 

den som tackade nej hade bristande erfarenhet av att möta patienter med 

självskadebeteende. Intervjutider bokades och lades i anslutning till deltagarnas 

arbetspass. Hälften (5 st) av deltagarna arbetar inom slutenvård och hälften (5 st) arbetar 

inom öppenvård. Både män (2 st) och kvinnor (8 st) i olika åldrar mellan 24-75 år och 

med olika lång arbetslivserfarenhet (1½-26 år) inom psykiatri deltog i studien för att få 
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ett så brett material och så rika beskrivningar av fenomenet som möjligt (Henricson, 

2017, sid 115). 

 

3.3 Datainsamling 

Individuella intervjuer genomfördes för att öka förståelsen för sjuksköterskans 

upplevelse (Henricson, 2017, sid. 153) av att möta patienter med självskadebeteende. 

Metoden semistrukturerade intervjuer valdes för att samla in data och en intervjuguide 

skapades utifrån det. Förutom intervjuns huvudfrågor så användes också följdfrågor 

som till exempel: “Kan du berätta mer? Hur upplevde du det då? Vilka känslor skapade 

det hos dig?” (Henricson, 2017, sid. 148), (se bilaga 3). Under intervjuerna var en 

deltagare med samt en intervjuare och en observatör. När intervjuerna startade återgavs 

information om studien till deltagarna. Intervjuerna hölls på neutral plats i förbokade 

konferensrum och de spelades in med hjälp av två olika mobiltelefoner för att ha en 

back-up om en skulle gå sönder. Intervjuerna varade mellan 23-57 minuter och de 

avslutades med att intervjuaren sammanfattade frågorna och frågade om något inte 

kommit fram under intervjun som skulle läggas till. Observatören fick möjlighet att 

ställa kompletterande frågor utifrån egna observationer och anteckningar under 

intervjuerna. Intervjuerna skedde i oktober 2017. 

 

3.4 Dataanalys 

För att systematiskt analysera insamlad data valdes metoden konventionell 

innehållsanalys, vilket är en induktiv analys med koder, kategorier eller teman. Det ger 

en textnära beskrivning med kategorier och tolkande tema (Henricson, 2017, sid. 291), 

(se bilaga 4). Innehållsanalysen gjordes i enlighet med Graneheim & Lundman (2004) 

och Henricson (2017). Efter att intervjuerna spelats in transkriberades texten ordagrant 

som en del i analysprocessen. Intervjuerna lyssnades sedan igenom för att kontrollera att 

det inspelade materialet överensstämde med texten. Materialet analyserades på flera 

nivåer avseende djup och abstraktion. Dels bokstavligt utifrån texten, och dels utifrån 

det underliggande budskapet som framkommer ur materialet (Henricson, 2017, sid. 

290). Båda författarna läste sedan igenom alla intervjuer för att få en helhetsbild och 
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därefter plocka ut meningsenheter. Enligt Graneheim & Lundman (2004) är 

meningsenheter ord, stycken eller meningar som är relaterade till varandra via deras 

sammanhang och innehåll (se tabell 1, bilaga 4 & 5). Efter detta kondenserades 

meningsenheter genom att texten kortades ner utan att förlora sitt innehåll och sedan 

kondenserade författarna meningsenheterna med tolkning av den underliggande 

betydelsen relaterat till studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Alla 

meningsenheter skrevs sedan ut på papper och klipptes ut, en och en. Författarna lade 

sedan ut meningsenheterna på ett stort bord för att få bättre överblick över materialet. 

Författarna grupperade sedan meningsenheterna som berörde samma ämne. Det blev 

totalt 43 st subkategorier. Författarna gick därefter igenom materialet ytterligare en gång 

och grupperade subkategorierna till 8 st kategorier som på ett korrekt sätt 

sammanfattade materialets budskap: (i) oro och rädsla, (ii) vanmakt, (iii) frustration och 

ilska, (iv) empati och medlidande, (v) allians, (vi) entusiasm och målmedvetenhet, (vii) 

tålamod och acceptans och (viii) likgiltighet. 

 

Författarna läste igenom insamlat data ett stort antal gånger och de gick ofta tillbaka till 

rådata och transkriptionerna för att tydligare förstå och tolka textens underliggande 

mening och för att få en ökad förståelse för innehållet, samt en ökad insikt i det 

framträdande resultatet (Polit & Beck, 2017, sid. 531). Kategorierna utmynnade i 3 st 

teman: (i) upplevelsen av vårdlidande, (ii) upplevelsen av vårdrelationens etablerande, 

(iii) tilliten skapar en upplevelse av att göra gott för den andre (se bilaga 5). Dessa teman 

skapades genom att författarna sökte likheter och skillnader mellan kategorierna och 

kopplade dem till texten. Ett tema förklarar den underliggande meningen utifrån 

kategorierna och används för att fånga och förena erfarenhetens natur eller grund till en 

meningsfull helhet (Polit & Beck, 2017, sid. 535). Författarna valde lämpliga citat för att 

validera kategorierna (Henricson, 2017, sid. 296). Författarna diskuterade analysen 

återkommande under arbetets gång för att till slut nå konsensus gällande teman som 

sammanfattar resultatet och är en överbryggande representation av textens mening.  
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Tabell 1 
 
Exempel på analysprocessen 

Meningsenh

eter 
Kondensera

de 

meningsenh

eter 

Kondensera

de 

meningsenh

eter med 

tolkning av 

den 

underliggan

de 

betydelsen 

Subkategor

ier 
Kategorier Teman 

2:8 Ehh… det 

kan nog 

skapa… 

ehh… skapa 

känsla av 

att… ehh… 

man… man 

liksom stöt… 

stöter i en 

vägg också… 

också kan 

man ju… 

man kan ju 

bli less… 

Skapar 

känslan av 

att stöta i en 

vägg och bli 

less 

Ssk får 

känsla av att 

inte kommer 

vidare och 

blir less 

Less Vanmakt Upplevels

en av 

vårdlidan

de 

9:1 Ja det kan 

nog göra att 

jag blir 

ganska 

sporrad till 

att försöka 

hitta andra 

lösningar… 

alltså för jag 

ger ju sällan 

upp 

Jag känner 

mig sporrad 

att hitta 

andra 

lösningar. 

Jag ger sällan 

upp 

Ssk blir 

sporrad att 

hitta 

lösningar 

och ger 

sällan upp 

Taggad 
Sporrad 

Entusiasm 

och 

målmedveten

het 

Tilliten 

skapar en 

upplevels

e av att 

göra gott 

för den 

andre 
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3.5 Etiskt perspektiv 

Godkännande för att utföra intervjuerna inhämtades först hos berörd verksamhetschef. 

Informerat samtycke upprättades både skriftligt och muntligt med deltagarna för att 

värna om deras rätt att bestämma om och hur de ville delta i studien. Valet att delta i 

studien var frivilligt och det skulle ske utan att deltagarna kände sig tvingade att delta. 

Deltagarna i studien deltog på samma villkor för att skapa rättvisa (Henricson, 2017, sid. 

66-69).  I samband med intervjuerna fick varje deltagare skriva under ett 

samtyckesformulär (se bilaga 1). Deltagarna kunde också, när som helst under 

processen, välja att lämna studien utan påverkan eller press (Polit & Beck, 2017, sid. 140). 

I den transkriberade texten numrerades deltagarna så att deras identitet inte röjs. 

Personuppgifter och inspelat intervjumaterial lagrades så att endast författarna och 

handledaren hade tillgång till det och materialet raderades efter att det transkriberats för 

att kunna säkra deltagarnas konfidentialitet (Polit & Beck, 2017, sid. 147).  

 

4.0 Resultat 

Sjuksköterskorna upplevde många olika sorters känslor i mötet med patienter med 

självskadebeteende, till exempel upplevelsen av vårdlidande, upplevelsen av 

vårdrelationens etablerande och att tilliten skapar en upplevelse av att göra gott för den 

andre. 

 

4.1 Upplevelsen av vårdlidande 

4.1.1 Oro och rädsla 

Gemensamt för sjuksköterskorna var att de kände en osäkerhet för hur de skulle närma 

sig patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskorna kände en osäkerhet i vad de 

skulle göra med patienterna och hur mötet med patienterna skulle bli bra, samt att 

patientgruppen upplevdes, av sjuksköterskorna som svår att nå. Sjuksköterskorna 

upplevde också en oro och frustration när de inte kom vidare i behandlingen av 

patienten och otrygghet när de inte hade kontroll över situationen. När en patient med 

självskadebeteende skrevs in på en avdelning så upplevde sjuksköterskorna att de fick 

ett ökat säkerhetstänk kring patienten. Patientgruppen upplevdes som manipulativ och 
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därför måste personalen alltid vara på sin vakt. De kunde inte lita på patienterna, vilket 

skapade en misstro hos sjuksköterskorna gentemot patienterna. Det skapade också en 

osäkerhet då sjuksköterskorna upplevde att de måste ha patienterna under mer uppsikt. 

 

“Det är ju en känsla av beredskap (…) det måste ju vara en oro för att något sker så det 

blir en ökad handlingsberedskap som gör att man scannar av… på ett mer riktat sätt än 

man scannar av omgivningen annars.” (2) 

 

Sjuksköterskorna var också måna om vilka i personalgruppen de hade runt sig och om 

de hade samma tänk och syn gällande att vara tillgängliga för patienterna med 

självskadebeteende. Det upplevdes av sjuksköterskorna som viktigt att personalen 

skulle finnas till hands för patienten och prata i första hand, så att denne inte skulle välja 

att självskada. 

 

De flesta av sjuksköterskorna uttryckte känslor av rädsla, nervositet och osäkerhet i 

början inför oväntade situationer. När en oväntad händelse inträffade så handlade 

sjuksköterskan utan att tänka på det. När en patient skadade sig så upplevde 

sjuksköterskorna en känsla av rädsla, men handlade per automatik. När 

sjuksköterskorna upplevde rädsla så tappade de sitt trygga och lugna sätt att vara.  

 

“Jag vet att jag var väldigt rädd i början när jag började arbeta. Då hade vi en patient 

som låg inne på avdelningen ganska länge och då var det som att man… man gick nästan 

på nålar för att man visste att det när som helst skulle komma ett… att patienten larmar 

och så är det en blodpöl och så har patienten skurit sig eller… där kände jag mig rädd.” 

(10) 

 

Sjuksköterskorna upplevde patienternas beteende som ett hot, vilket ledde till att de inte 

kunde släppa på kontrollen över dem. Oron och rädslan minskade med åren när 

sjuksköterskorna fått större erfarenhet av att träffa patienter med självskadebeteende. 
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Men om patienten självskadade på mer brutala sätt, som till exempel att svälja glas, så 

upplevde en sjuksköterska fortfarande rädsla. 

4.1.2 Vanmakt  

Sjuksköterskorna vittnade om känslan av uppgivenhet när en känd patient med 

självskadeproblematik återinlades.  

 

“Om resultatet uteblir eller det blir något riktigt bakslag, då kan man känna sig less. Då 

blir man less”. (8) 

 

Sjuksköterskorna vittnade om en känsla av vanmakt och misslyckande när mötet med 

patienten inte upplevdes som positivt. Det var en känsla av att inte ha gjort ett bra jobb 

och att detta lett till att patientens problematik blivit svår och långvarig. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var jobbigt att fundera på vad hen har gjort, vad hen 

ska göra och vad hen egentligen skulle ha gjort i tidigare möten med patienten. 

Sjuksköterskorna vittnade också om att i början av karriären kändes det mer hopplöst att 

träffa patienter med självskadebeteende och sjuksköterskorna frågade sig ofta vad 

personalen gjorde för fel eftersom det inte blev någon skillnad till det bättre för 

patienterna. Sjuksköterskorna kände vanmakt och frustration när de inte kunde svara an 

mot patientens behov och de ville hjälpa patienten mer, men när de inte hade möjlighet 

så uppstod känslan av otillräcklighet. Sjuksköterskorna ville hjälpa mycket mer och ge 

patienterna en enklare lösning, men de var istället tvungna att arbeta med relationen i 

mötet med patienterna eftersom självskadebeteendet ofta var långvarigt. 

 

Sjuksköterskorna kände sig less och frustrerade när de inte såg någon form av 

förändring och patienterna upplevdes resurskrävande vilket gjorde att sjuksköterskorna 

fick hopplöshetskänslor. De tänkte att de måste vara uthålliga och försöka igen.  

Sjuksköterskorna upplevde en känsla av otillräcklighet när deras ideér inte fungerade 

och det var svårt att undvika att känna vanmakt när de mötte patienter som befann sig i 

en situation där sjuksköterskan inte räckte till. De beskrev situationer där patienten inte 
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tog till sig alternativa strategier och att ingenting av det sjuksköterskan sa hjälpte. När 

patienten då valde att skada sig, så skuldbelade sjuksköterskan sig själv på grund av 

detta.  

“Man vill ju göra sitt bästa och någonstans tror jag ändå att man känner ett, ett 

misslyckande… tror jag. När man har suttit och liksom gett allt, man samtalar med 

patienten och pushar patienten och kanske suttit med patienten kanske 3 timmar på ett 

kvällspass och verkligen försökt och när man går ut därifrån så har man känt att, ja men 

det här blev ju bra! Nu känns det som att liksom, nu fick jag fram vad jag tycker och det 

känns som att jag har med patienten på samma bana och hon har lovat att hon ska säga 

till eller använda andra strategier och inte göra illa sig. Och så när man kommer på 

morgonen kanske man får rapporterat då att den personen kanske har skadat sig ändå och 

då tycker jag att det känns lite som ett misslyckande.”  (10) 

 

Återkommande självskador hos patienterna gjorde att sjuksköterskorna fick en ökad 

skepsis gentemot patienterna och sjuksköterskorna upplevde det som att de fick börja 

om från början. Vid ett dåligt möte mellan patient och sjuksköterska kände sig 

sjuksköterskan otillräcklig, men flera hanterade känslan genom att se på patientens 

tillstånd i ett längre perspektiv. 

4.1.3 Frustration och ilska 

Sjuksköterskorna ansåg att en del av patienterna lekte med dem vilket ledde till att de 

blev arga och irriterade, men försökte dölja det för patienterna. De tog det personligt 

eftersom hen hade patienten under uppsikt och sjuksköterskorna upplevde det som att 

patienterna jävlades. Sjuksköterskorna ansåg att syftet med självskada inte alltid var för 

att dämpa ångest, utan mer en katt- och råttalek.  

 

“Det är en lek dom, dom leker med en. Det är min absoluta ärliga uppfattning. De i stort 

sett flinar när de gör det… man blir skitirriterad, man blir ärligt talat jättearg. Så 

försöker man dölja det, men man blir ju förbannad. Det kan man inte komma ifrån. 

Riktigt förbannad… eftersom det blir ju personligt också. Jag sitter ju och tittar på dig så 

här och du står liksom. Det känns som att du jävlas med mig nu. Det visar sig, jag tror 



17 

inte alltid… är övertygad om att det inte alltid handlar... inte om att dämpa ångest. Det 

är en katt- och råttalek.” (3) 

 

När sjuksköterskorna upplevde ilska sade de ifrån till patienterna. En del av dem kände 

ilska, men hoppades kunna dölja det för patienterna och ibland blev de förbannade och 

frustrerade inombords och inte på patienterna. Om sjuksköterskorna kände ilska och 

frustration gentemot patienterna så fick en del av dem dåligt samvete efteråt. En del av 

sjuksköterskorna blev förbannade när patienterna skar sig inne på avdelningen trots att 

det fanns personal dygnet runt och att det alltid fanns någon att vända sig till. Några av 

sjuksköterskorna blev också väldigt irriterade eftersom de inte förstod varför patienterna 

gjorde som dom gjorde. De kände också ilska över att patienterna skadade sig igen och 

att de inte såg konsekvenserna av sitt handlande, men också när patienterna inte tog 

emot den erbjudna hjälpen. 

 

En del av sjuksköterskorna upplevde att de har förändrats under med tiden. Från början 

blev de förbannade och riktigt arga när patienterna skar sig inne på avdelningen. Nu 

kände sjuksköterskorna att de visste varför patienterna självskadade så de kände inte 

längre någon sådan ilska utan upplevde en mer avslappnad attityd gentemot 

patienterna. Sjuksköterskorna kände en djup frustration när patienten skadade sig själv 

om och om igen trots sjuksköterskans ansträngningar. Patienterna blev inlagda på 

avdelningen ofta och det upplevdes som mycket krävande att möta dem på nytt. Dessa 

patienter tog mycket tid i anspråk, men sjuksköterskan nådde ändå inte fram till 

patienten och fick inte det resultat hen önskade utan självskadebeteendet fortsatte ändå. 

Då upplevde sjuksköterskorna även känslor av irritation, ilska och uppgivenhet.  

 

“Ja men frustration, alltså när jag inte kan göra någonting och att jag känner mig 

liksom… ja vad fan känner man… uppgiven. Att jag inte kan göra någonting. Jag vill 

göra någonting men jag kan inte göra någonting… eller att jag kanske vill någonting och 

så gör dom inte det, och då blir man ju också… (suck)... arg, blir jag.” (7) 
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När sjuksköterskan tyckte att hen hade en fungerande vårdrelation med patienten och 

att de hade en plan framåt men denne ändå upprepade självskadebeteendet kunde 

sjuksköterskan känna sig sviken och provocerad. De hade inte den relation 

sjuksköterskan trodde. 

 

4.1.4 Likgiltighet 

Många sjuksköterskor uttryckte att de under arbetslivet hade förändrats i kontakten 

med självskadande patienter. De utvecklade likgiltighet och påverkades inte längre lika 

starkt emotionellt av patientens tillstånd. 

 

“Man kanske blir lite mer hårdhudad med tiden, jag vet inte. Att man tar det liksom 

bara, ja nu är det. Nu är det så här… man kan inte rädda alla.” (7) 

 

En sjuksköterska menade att hen inte brydde sig någonting alls om vad patienten tyckte 

om hen. Flera sjuksköterskor sade att de själva med tiden reagerade allt mindre på 

incidenter inom vården. De kände sig avtrubbade och blasé. Att få erfarenhet av att 

arbeta med patienter med självskada upplevdes inte bara som positivt, utan den kunde 

också resultera i att sjuksköterskan tappade sitt engagemang för patienten. En 

sjuksköterska drog slutsatsen att det inte gjorde någon skillnad för patienten om hen 

hade ett engagerat förhållningssätt eller inte.  

 

4.2 Upplevelsen av vårdrelationens etablerande 

4.2.1 Empati och medlidande  

En gemensam upplevelse bland sjuksköterskorna var att patienter med 

självskadebeteende var en utmanande patientgrupp som väckte känslor som empati och 

medlidande. Sjuksköterskorna vittnade om att de försökte vara trygga, lugna och 

empatiska i mötet med patienter med självskadebeteende, men många upplevde också 

att de påverkades starkt på ett djupare, emotionellt plan där de upplevde att de kunde 

känna patientens lidande. 
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“Ja på något vis så känner man ju med patientens lidande… tänker jag… det är ju 

liksom, det är ett stort lidande som de utstår.” (6) 

 

En sjuksköterska beskrev en situation när hon kände moderskänslor och att det var 

lättare att bli känslomässigt påverkad om hen hade någon närstående som var i samma 

ålder som den självskadande patienten.  

 

“Hon väckte någonting inombords, någon mammakänsla tror jag på något sätt ändå va, 

fast du kunde ju hålla… fasad… men alltså hon var ju så himla gullig på sitt vis.” (9) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att det var svårt att se en patient göra sig själv illa och att de 

inte ville att patienterna skulle må så dåligt att de behövde skada sig själva. De blev 

ledsna för patienternas skull, att de inte kan komma vidare och slippa må dåligt och att 

de var tvungna att skada sig. Det skapade också en känsla av frustration och bedrövelse 

hos sjuksköterskorna och det gjorde ont att se en patient skada sig själv. De upplevde att 

de var tvungna att vara professionella eftersom de upplevdes mindre objektiva om de 

hade sitt känsloliv allt för nära. Det upplevdes inte bra om sjuksköterskorna blev 

känslomässigt upptagna av patienterna om de blandade in sina egna känslor i mötet 

med patienterna. Det påverkade både sjuksköterskorna och patienterna negativt och 

sjuksköterskorna upplevde att de då utsattes för slitningar i gränsdragningen mellan 

empati och medlidande. 

 

4.2.2 Allians 

En god allians med patienterna var, enligt sjuksköterskorna, viktigt. Sjuksköterskorna 

upplevde att en god allians gav en kick för självförtroendet och sjuksköterskorna kände 

sig extra nöjda när patienterna kom till dem och sökte hjälp i stället för att självskada. Då 

kändes det som att alliansen kommit ett steg längre, vilket upplevdes positivt.  

 

“Det är ju en fantastisk… känsla att ha fått en allians med patienten, alltså det är...  det 

ger ju en liten kick för ens självförtroende att, att ha nått dit med en patient. För jag 
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tycker inte det är självklart att lämna ut allt om sig själv till alla. Och sen att på nåt vis 

bli utvald för att jag har gjort ett sånt… eller långt arbete. Jag har gjort ett arbete där 

någon patient kan tänka sig att prata om det som är väldigt privat. Det, det är ju en 

otrolig kick.” (5)  

Sjuksköterskan upplevde besvikelse när hen tyckte att hen gett patienterna mycket och 

de ändå skadade sig själva trots att de hade en god allians. Då blev sjuksköterskan 

besviken på patienten. När sjuksköterskorna hade en god kontakt med patienterna 

kändes det bra och tillfredsställande. De hade då större möjligheter att hjälpa 

patienterna eftersom sjuksköterskorna upplevde sig själva som mer målinriktade 

gällande patienternas behandling. Det upplevdes positivt när sjuksköterskorna och 

patienterna kämpade mot samma mål och sjuksköterskorna kunde känna en stolthet 

över att ha gjort ett gott jobb när det gått bra för patienterna och när det fanns en 

gemensam allians och patienten vågade öppna sig för sjuksköterskan.  

 

Det fanns en gemensam upplevelse bland sjuksköterskorna att patienter med 

självskadebeteende delade in personalen i vit eller svart kategori. Där de vita var de 

“goda” och de svarta var de “onda” i personalgruppen. Att patienterna delade in 

personalen i vit eller svart kategori skapade frustration och irritation i personalgruppen 

utifrån att de då inte arbetade lika med patienterna, trots att intentionen var sådan. Hos 

en del av sjuksköterskorna upplevdes det lättare att vara svart och impopulär hos 

patienterna för då var de friare och kunde bygga upp något positivt på sina egna villkor. 

En del av sjuksköterskorna upplevde att det ibland var positivt att vara populär hos 

patienterna eftersom de då upplevde att vården gav resultat. En del av sjuksköterskorna 

upplevde att om en sjuksköterska var omtyckt så blev hen mer rationell och blev mer 

engagerad i mötet samt att de kom längre eftersom båda var positivt inställda. 

Sjuksköterskorna ville vara snälla och bli betraktade som sådana av patienterna, men det 

kunde göra så att relationen till patienterna kunde bli destruktiv och de kunde känna sig 

utnyttjade om de hade en alltför vardaglig relation till patienterna samt att de blev 

bakbundna och ledda av patienterna.  
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“Ja att på något vis vara den här som är så himla bra och allting är bra och att det är 

liksom så himla bra allting, det… alltså jag tänker så här att skulle man liksom sträva 

efter att det var viktigt att vara liksom vit… så blir man ju bakbunden av patienten. Då 

leds man ju av patienten egentligen.” (6) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte var professionella när de var populära hos 

patienterna för då blev de mer emotionella. Det var ibland svårt att skilja en sund och 

tillitsfull relation från att vara populär hos patienten men den allmänna upplevelsen hos 

sjuksköterskorna var att det inte kändes positivt för någon när patienten delade in 

personalen i vit och svart kategori utan att det skapade irritation och väckte starka 

känslor. 

 

4.3 Tilliten skapar en upplevelse av att göra gott för den andre 

4.3.1 Entusiasm och målmedvetenhet  

Sjuksköterskan kunde också se mötet med den självskadande patienten som något 

väldigt positivt. Hen kände då att hen stod tillsammans med patienten i den process 

som återhämtningen innebar.   

 

“Ja, men det är ju… alltså det är ju en häftig utveckling hos personen, och det är ju… 

ganska tillfredsställande att känna att jo men jag var ju en del av… att… det vände då. 

Så… det vi gjorde då har lett… har bland annat lett till att personen mår så här bra nu.” 

(2) 

 

Sjuksköterskorna beskriver att de kunde vända motgångarna i patientrelationen till 

entusiasm och målmedvetenhet inför uppgiften. I stället för att stanna i känslan av 

hopplöshet blev de utmanade att försöka hitta sätt att komma vidare i processen.  

 

“Jag blir ganska sporrad i att försöka hitta andra lösningar… alltså, för jag ger ju sällan 

upp.” (1) 
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Sjuksköterskorna såg den positiva utvecklingen hos patienterna och kände 

tillfredsställelse av att ha gjort något gott. Det var också känslor av glädje och fascination 

över att situationen utvecklat sig till det bättre. Sjuksköterskorna kände sig stärkta i sin 

roll och även om patienten själv hade gjort ett stort arbete så hade sjuksköterskan varit 

med och stöttat och hjälpt. När sjuksköterskan hade haft en patient som återhämtat sig 

och där vården gett resultat kände hen sig glad och hen tänkte tillbaka på detta senare 

för att bli uppmuntrad när hen befann sig i jobbiga situationer. 

 

4.3.2 Tålamod och acceptans 

Sjuksköterskorna var överens om att de hade utvecklat sitt tålamod och sin uthållighet i 

sitt arbete. Det ansågs tillhöra de viktigaste egenskaperna hos sjuksköterskor i mötet 

med patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskorna visade på tålamod gällande 

patienterna när det svajade i deras mående och då glömde sjuksköterskorna lätt bort att 

tänka på vad som hände med dem själva. Sjuksköterskorna fick ha mycket tålamod och 

uthållighet i kontakt med patienterna, men samtidigt också ha acceptans gentemot sig 

själva och acceptera att de inte alltid förstod varför patienterna agerade på ett visst sätt. 

Sjuksköterskorna upplevde patienterna med självskadebeteende som tålamodsprövande 

eftersom de ville hjälpa patienterna snabbt, men det gick inte alltid med den typen av 

patientkategori.  

 

“Ja det är ju, man måste ju ta nya tag varenda gång och hoppas att man kan hjälpa den 

här gången… det är ju så man måste se det… har man den inställningen att, jag kan inte 

hjälpa dig… då kan man inte ta emot den patienten och då kan man inte hjälpa den 

heller. Man måste ta nya tag hela tiden och tänka… den här gången kanske det går bra.” 

(9). 

 

Sjuksköterskorna upplevde det tungt att veta att de kanske kunde se resultat hos 

patienterna om 15 år och mötet med patienterna var en stor utmaning, men det gällde att 

inte ge upp.  
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5.0 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Författarna valde att använda sig av kvalitativ metod med induktiv ansats i studien då 

det ansågs lämpligt för studien som hade för avsikt att undersöka sjuksköterskors 

upplevda erfarenheter kring att möta vuxna patienter med självskadebeteende. Det var 

studiens syfte och frågeställning som styrde vilken metod som skulle användas och 

metoden visade sig vara relevant då syftet besvarades (Polit & Beck, 2017, sid. 464). 

Författarna förde en gemensam diskussion kring vilken metod som ansågs lämpligast 

och valet stod mellan fokusgrupper eller semistrukturerade intervjuer. Författarna såg 

det som en styrka att välja semistrukturerade intervjuer eftersom syftet rörde ett svårt 

och känsligt ämne och därför kunde det vara en nackdel att ha fokusgrupp då 

deltagarna kanske inte ville dela med sig i grupp av sina upplevelser på ett ärligt sätt. 

Båda författarna har erfarenhet av att möta vuxna patienter med självskadebeteende och 

har därför en förförståelse i ämnet de valde att undersöka. Förförståelsen gjorde det 

enklare för författarna att formulera frågor i intervjuguiden samt att tolka den 

underliggande meningen i deltagarnas svar. Nackdelen med förförståelsen kunde vara 

att författarna ibland hade ett för stort personligt engagemang i intervjusituationerna 

och att vissa frågor därmed kunde hamna utanför syftet med studien. Författarna har 

under studiens gång diskuterat förförståelsen med varandra flertalet gånger för att det 

inte skulle påverka studiens resultat. 

 

Författarna använde sig av bekvämlighetsurval där tio stycken sjuksköterskor 

tillfrågades om att delta. Orsaken till att författarna använde sig av bekvämlighetsurval 

var just för att det var på en liten ort, med få sjuksköterskor som kunde svara upp till 

syftet och för att författarna hade en tidsram att förhålla sig till (Polit & Beck, 2017, sid. 

492). För att få så uttömmande och breda svar som möjligt så fick författarna acceptera 

att deltagarna var nuvarande eller tidigare arbetskamrater, men att de passade in i 

urvalskriterierna. Svårigheten med att intervjua nuvarande eller tidigare arbetskamrater 

kunde vara att en relation mellan intervjuare och deltagare redan var etablerad, vilket 

kanske kunde påverka deltagarnas svar på grund av rädsla att säga fel saker eller att de 
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sa saker som de trodde att intervjuaren skulle vilja höra, baserat på den redan etablerade 

relationen. Dock gjorde författarna så att den av författarna som arbetade på 

vårdavdelning intervjuade sjuksköterskorna som arbetade på mottagning och den av 

författarna som arbetade på mottagning intervjuade sjuksköterskorna som arbetade på 

vårdavdelning. Detta för att just komma ifrån att behöva intervjua sina direkta 

arbetskamrater. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval kunde också anses vara att 

variationerna blev mindre uttalade då sjuksköterskorna tillhörde samma kontext. 

Positivt var ändå att de tillhörde två olika arbetsplatser, vilket gjorde kontexten lite 

bredare. Författarna deltog båda två under intervjuerna. En av dem var intervjuare och 

den andre var observatör. Det Henricson (2017, sid. 148) kan se som en svaghet i det 

förfarandet är att det kan störa deltagaren och bör beaktas. Författarna såg det som en 

styrka att vara en intervjuare och en observatör eftersom intervjuaren då kunde 

koncentrera sig på intervjufrågorna och svaren, medan observatören antecknade och 

kunde fånga upp relevanta frågor som missats tidigare i intervjun. Båda författarna höll 

sig till samma frågeguide under intervjuerna. 

 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) mäts trovärdigheten i studien i form av 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Tillförlitlighet ska påvisa att rådata stämmer 

överens med det presenterade resultatet. Forskarna har varit medvetna om att det finns 

en risk för att tolka resultatet utifrån förförståelsen. För att minimera risken har 

författarna kontinuerligt diskuterat insamlat data, försökt vara sanna mot texten och 

därmed försökt undvika att egna värderingar och tankar påverkat resultatet. Författarna 

har också, för att få en ökad tillförlitlighet, kontinuerligt diskuterat huruvida de 

kategorier de kommit fram till svarade till syftet. Giltighet handlar om i vilken 

utsträckning datan skulle kunna förändras över tid och om studien skulle få samma 

resultat om den gjordes om i samma sammanhang och med samma deltagare. 

Giltigheten för studien kunde påvisas genom att författarna gjort en strukturerad 

intervjuguide med öppna frågor samt beskrivit under vilken tid data insamlats.  

Överförbarhet innebär att en studie kan vara applicerbar i andra sammanhang och bland 

andra grupper. Överförbarhet underlättas genom att författarna ger en tydlig 
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beskrivning av urval och dess kontext, datainsamling och analysprocess. Lämpliga citat i 

resultatet underlättar också för överförbarhet (Polit & Beck, 2017, sid. 559-560). 

Författarna har beskrivit deltagarnas ålder, kön, titel och arbetslivserfarenhet samt 

använt sig av lämpliga citat och därmed anses överförbarheten i studien som stark.  

 

Författarna har inte behövt ansöka om etikprövning då endast vårdpersonal deltagit i 

studien men författarna har, inför och under genomförandet av studien, diskuterat och 

reflekterat över de etiska överväganden som regleras i etikprövningslagen (2003:460). 

Detta för att skydda den enskilda deltagaren med respekt för det egna människovärdet 

och de mänskliga rättigheterna (Henricson, 2017, sid. 60). Dock inhämtades tillstånd för 

genomförandet av studien hos berörd verksamhetschef. Författarna har varit noggranna 

med att se till att deltagarna inte har skadats, sårats eller utnyttjats och deltagarna har 

när som helst och utan att ange anledning kunnat dra sig ur deltagandet i studien. Ingen 

av deltagarna valde att lämna studien. Författarna var också noggranna med att 

upprätta ett informerat samtycke samt att informera deltagarna om studiens syfte och 

deras rättigheter i att delta i studien. Allt insamlat data sparades konfidentiellt och 

författarna var noga med att se till så att deltagarnas identiteter inte kunde röjas (Polit & 

Beck, 2017, sid. 139-142). 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att möta vuxna 

patienter med självskadebeteende. De mest framträdande och återkommande 

upplevelserna som sjuksköterskorna i studien vittnade om var känslan av vanmakt, 

frustration, ilska och viljan att ändå göra gott för patienten. I studien, samt i tidigare 

forskning (Shaw & Sandy, 2016, Salzmann-Eriksson, Persson & Fallqvist, 2014), 

beskriver sjuksköterskorna att de i stor utsträckning upplevde ilska och frustration i 

kontakten med patienter med självskadebeteende, speciellt om beteendet var 

återkommande. Sjuksköterskorna i den här studien upplevde också frustration och en 

känsla av att få ha större tålamod då de upplevde att patienterna inte blev bättre utan de 

fortsatte med självskadebeteendet. När en patient återinlades vittnade också 
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sjuksköterskorna om en känsla av uppgivenhet. Sjuksköterskorna var måna om att 

skapa en bra relation med patienten men de var också medvetna om att relationen lätt 

kunde skadas om förtroendet för relationen bröts av någon av parterna. Detta går att 

knyta till Lögstrups (1992) teori om det mänskliga mötet och vad som förväntas av båda 

parter i en relation. Lögstrup (1992) menar att människor normalt möter varandra med 

en naturlig tillit vare sig vi känner den andre eller ej. Studien visar dock att en del av 

sjuksköterskorna mötte patienter med självskadeproblematik med misstro redan från 

början. De var rädda och oroliga för att patienten utan förvarning skulle missbruka 

förtroendet och skada sig själva. Detta påverkade sjuksköterskorna djupt och gav 

upphov till en lång rad negativa känslor. Enligt Lögstrup (1992) har då ett svek redan 

kvävt den naturliga tilliten och resultatet av sveket blir våldsamt. Sjuksköterskan möter 

patienten med misstro för att hen har en tidigare erfarenhet av att bli sviken av patienter 

med liknande problematik. Tilliten måste vara ömsesidig och om den saknas hos båda 

parter blir det en stor emotionell belastning när sjuksköterskorna ska överbrygga 

misstron, anta det etiska kravet och ta tillvara den andres liv. 

 

Tofthagen, Talseth & Fagerström (2014) beskriver i sin studie att i stället för att skapa en 

nära relation till patienten försökte sjuksköterskorna att upprätthålla en gräns mellan sig 

själva och patienterna för att behålla en professionell relation. För en del av 

sjuksköterskorna i den här studien var denna gräns svår att upprätthålla. Sjuksköterskan 

kunde få moderskänslor för patienten och tycka synd om denne. I det läget kunde det 

vara svårt att hjälpa patienten och sjuksköterskan upplevde sig bakbunden trots att 

patienten tyckte om hen. Detta stämmer överens med Lögstrup (1992) som menar att 

man inte gör gott för den andre genom att vara trevlig, ge efter och undvika obehag. Om 

så sker gör man sig endast till den andres redskap och det blir ett hinder för att göra gott 

för patienten. Relationen kan då bli så betydelsefull att sjuksköterskan inte längre kan se 

till patientens bästa. I studien vittnade sjuksköterskor också om upplevelser av att 

distansera sig till patienterna så pass att de tillslut kände sig likgiltig i kontakten och inte 

längre påverkades lika starkt emotionellt av patientens tillstånd. De ansåg att patienten 

inte gick att hjälpa eller att det var meningslöst att skapa en relation. Lögstrup (1992, 
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s.43-44) kallar detta ett svek. Han skriver att när de personliga förväntningarna inte 

uppfylls så yttrar sig sveket i moraliska förebråelser och beskyllningar mot den andre.  

 

Karterud, Wihlberg & Urnes (2014, sid. 444) beskriver att självskadebeteende utan 

suicidal intention bör betraktas som försök att hantera odifferentierade och oklara 

emotionella tillstånd. Sjuksköterskorna i studien upplever att de ibland har svårt att 

förstå varför patienterna självskadar. När sjuksköterskorna har svårt att förstå varför 

patienterna självskadar så kan det i vissa fall innebära att sjuksköterskorna tar avstånd 

från patienterna och då uppstår ett vårdlidande. Enligt Kasén, Nordman, Lindholm & 

Eriksson (2008) så uppstår vårdlidande när patienterna känner sig förbisedda i vården 

och konsekvenserna blir då att patienten kan ha stora svårigheter att känna tillit och 

skapa nära relationer samt vårdrelationer. Detta gör hela vårdsituationen och 

vårdrelationen mer komplex då det blir en splittring mellan sjuksköterskorna och 

patienterna, vilket påverkar, i slutändan patienternas möjlighet till tillfrisknande. 

 

Lindgren, Svedin & Werkö (2017) skriver att patienterna behöver respekteras, ses och 

höras av personalen. De behöver också stöd från personalen vilket förstärker patientens 

förtroende och hjälper dem att göra framsteg i sin personliga utveckling. Enligt Katie 

Erikssons vårdteori skall vården förmedla tro, hopp och kärlek (Raile Alligood, 2014, 

sid. 143, 145). Sjuksköterskorna i studien upplevde att om de hade en god allians med 

patienten så gav det en kick för självförtroendet och det ökade motivationen till att 

hjälpa patienten framåt. Det upplevdes bra och tillfredsställande och sjuksköterskan 

sporrades att hitta nya lösningar tillsammans med patienten. Det som då förmedlades i 

den positiva vårdkontakten var tålamod och acceptans. Det fanns en tro på att det 

kanske skulle gå bättre denna gång, en acceptans inför både sina egna känslor och 

patientens tillstånd och ett hopp om framtiden. 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad specialistsjuksköterska med inriktning mot 

psykiatrisk vård står det att sjuksköterskan ansvarar för att personer med psykisk ohälsa 

ska erbjudas vård på lika villkor (Psykriks, 2014). Författarna upplever att det framkom i 
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studien att det är svårare för sjuksköterskan att erbjuda vård på lika villkor till patienter 

med självskadebeteende. Detta för att patienter med självskadebeteende framkallar så 

många olika känslor hos sjuksköterskorna och det blir då svårt för sjuksköterskorna att 

bibehålla sin professionalitet i mötet med patienterna. Sjuksköterskorna vittnade också 

om att de upplevde patientkategorin som väldigt utmanande och svår att möta, vilket då 

kan ha negativ betydelse för lika vård. Det utgör en svårighet hos sjuksköterskorna då 

de måste kämpa med att möta patienterna lika, trots att sjuksköterskorna upplever 

negativa känslor gentemot de specifika patienterna. Salzmann-Eriksson, Persson & 

Fallqvist (2014) beskriver i sin studie att när personalens negativa attityder och känslor 

tog överhanden så försvårades den mellanmänskliga relationen eftersom det skapades 

en barriär för kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. Det visar också på 

svårigheterna med att som sjuksköterska ge lika vård på lika villkor eftersom den 

mellanmänskliga relationen blir lidande av de negativa känslorna hos sjuksköterskorna 

och det skapar dåliga förutsättningar för god omvårdnad. Enligt Kasén, Nordman, 

Lindholm & Eriksson (2008) så kan detta också uppfattas som ett vårdlidande för 

patienterna eftersom om patientens värdighet kränks, om hen upplever straff eller 

fördömelse eller om hen överges i vården så upplever patienten vårdlidande i relationen 

till vårdpersonal och det kan anses att det är detta som händer när sjuksköterskan inte 

kan ge lika vård på lika villkor.  

 

I denna studie kan man fundera på huruvida sjuksköterskorna också upplever ett 

lidande, precis som patienterna med ett självskadebeteende gör. Sjuksköterskorna 

upplever att de inte kan utöva sin professionella yrkesroll till fullo utan stöter på hinder 

i relationen till patienter med självskadebeteende. Vissa av sjuksköterskorna vittnade 

också om att de medvetet undvek denna patientkategori för att slippa känna så många 

negativa känslor och för att slippa brottas med egna etiska dilemman såsom möjligheten 

att ge lika vård på lika villkor. En känsla av frustration, ilska och vanmakt gjorde att 

sjuksköterskorna distanserade sig gentemot patienterna och det skapade ett lidande för 

båda parter. 
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6.0 Slutsats 

De mest framträdande och återkommande upplevelserna som sjuksköterskorna i 

studien vittnade om var känslan av vanmakt, frustration, ilska, oro, skapandet av allians 

och viljan att göra gott för patienten. Det författarna tänker kunde vara en 

framgångsfaktor är mer utbildning, om patienter med självskadebeteende, till 

vårdpersonal. Det skulle öka förståelsen för patienternas beteende och skapa en ökad 

trygghet hos vårdpersonalen. Författarna upplever att vidare forskning kring 

sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med självskadebeteende är av vikt då 

det skulle kunna öka förståelsen för fenomenet samt att sjuksköterskorna skulle få se att 

de inte är ensamma med sina känslor gentemot patienter med självskadebeteende. Ett 

annat intressant forskningsspår skulle kunna vara att undersöka hur tillit uppstår och 

hur den kan brytas i relationer mellan patienter och vårdpersonal. Detta för att få en 

ökad förståelse för hur patienter och vårdpersonal ska kunna få en bra och trygg relation 

och för att vårdpersonal ska kunna bibehålla förmågan att kunna göra gott för patienten 

och minska vårdlidande, utan att påverkas och styras av negativa känslor.  
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Bilaga 1 

Samtyckesformulär 
Samtyckesformulär för deltagande i intervjuer till examensarbete av Anna Joald och 

Robert Fredriksson, specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatri vid Mittuniversitetet, 

hösten 2017. 

 
Bakgrund 
Patienter med självskadebeteende kan väcka starka reaktioner hos vårdpersonalen. 

Ibland kan detta innebära konflikter och splittringar inom personalgruppen då 

patientgruppen upplevs sårbar och krävande. Enligt SBU kan vårdens 

omhändertagande och attityderna till personer med självskadebeteende förbättras 

betydligt. Därför är det intressant att belysa hur sjuksköterskan upplever mötet med 

vuxna patienter med självskadebeteende. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans upplevelse av att möta vuxna patienter 

med självskadebeteende. 

 
Hur går studien till? 
Detta är en semistrukturerad intervjustudie med kvalitativ, induktiv ansats, vilket 

innebär att Du som deltar i studien kommer att bli intervjuad av sjuksköterskorna Anna 

Joald och Robert Fredriksson. Intervjun kommer att bestå av ett antal frågor gällande 

upplevelser av mötet med vuxna patienter med självskadebeteende. Tidsåtgången för 

intervjun beräknas vara max en timme. Dina svar kommer att spelas in och därefter 

bearbetas, analyseras samt sammanställas i ett examensarbete. Vid behov av 

komplettering av intervjumaterialet kan Du komma att bli kontaktad igen. 

 
Vilka risker och fördelar finns? 
Vi ser inga förväntade risker med att delta i studien. Förhoppningsvis kommer denna 

studie att ge ökad kunskap inom ämnesområdet. 

 
Hantering av data och sekretess 
Dina personuppgifter regleras enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

Intervjumaterial kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

det. Endast Robert Fredriksson, Anna Joald och en handledare kommer att ha tillgång 

till intervjumaterialet. Personuppgifterna kommer att avkodas under bearbetningen av 

intervjuerna och endast de ansvariga för studien kommer att ha tillgång till kodnyckel. 

Studiens resultat kommer att presenteras skriftligt. Enskilda informanter kommer inte 

att kunna identifieras vid presentation och publikation. Allt insamlat material kommer 

att förstöras efter att examensarbetet är godkänt av examinator. 

 
Hur får jag information om studiens resultat? 
Deltagarna kan få ta del av studiens resultat efter att examensarbetet är godkänt vid 

specialistsjuksköterskeprogrammet inom psykiatri vid Mittuniversitetet. Vid intresse 

kan Du få ta del av studiens resultat via kontakt med ansvariga för studien (se nedan). 
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Ingen ersättning erbjuds och ingen försäkring är tecknad för studiedeltagarna. 

 

Frivillighet 

Du som deltar i studien gör det frivilligt och kan närsomhelst under studiens gång 

avbryta ditt deltagande utan att ange särskilda skäl till detta. Du har rätt att kräva att 

delar av eller alla dina uttalanden inte ska finnas med i studiematerialet. Vid önskemål 

om ändring av ditt samtycke kontaktar Du ansvariga för studien. 

 
Ansvariga: 
Anna Joald, psykiatrisjuksköterskestudent. E-mail: anjo1600@student.miun.se 
Telefon: 070-318 50 57. 
Robert Fredriksson, psykiatrisjuksköterskestudent. E-mail: rofr1600@student.miun.se 

Telefon: 070- 918 87 67. 
Handledare för studien: Lars Lilja, universitetslektor. E-mail: lars.lilja@miun.se 
Telefon: 010- 142 84 11, 070- 211 19 06. 

 
Vid frågor eller funderingar kring studien kan Du kontakta ansvariga för studien. 
Jag har tagit del av information om studien skriftligt och fått möjlighet att kunna ställa 

frågor.  
Jag kan när som helst avbryta mitt deltagande i studien. 

 

Namnunderskrift deltagare                                   Ort och Datum 

 
….…………………………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande       

 
…………………………………………………………………………………………………         

                                                                                  
Forskningsansvarigas namnunderskrift      Ort och Datum 

 
…….…………………………………………………………………………………………. 
Namnförtydligande 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
Forskningsansvarigas namnunderskrift                                                Ort och Datum 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
Namnförtydligande 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

mailto:lars.lilja@miun.se
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Bilaga 2 
Angående samtycke till vetenskaplig studie inom psykiatrisk länsklinik i Landstinget 

X. 
Anna Joald och Robert Fredriksson, specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatri vid 

Mittuniversitetet, ansöker om godkännande av att intervjuer genomförs med 

sjuksköterskor inom psykiatrisk länsklinik, i Landstinget X, för att kunna genomföra en 

magisteruppsats. 

 
Bakgrund 
Patienter med självskadebeteende kan väcka starka reaktioner hos vårdpersonalen. 

Ibland kan detta innebära konflikter och splittringar inom personalgruppen då 

patientgruppen upplevs sårbar och krävande. Enligt SBU kan vårdens 

omhändertagande och attityderna till personer med självskadebeteende förbättras 

betydligt. Därför är det intressant att belysa hur sjuksköterskan upplever mötet med 

patienter med självskadebeteende. 

 
Syfte 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter med 

ett självskadebeteende. 

 
Hur går studien till? 
Detta är en semistrukturerad intervjustudie med kvalitativ, induktiv ansats. Ca 10 st 

sjuksköterskor inom öppen- och slutenvård kommer att bli intervjuade av 

sjuksköterskorna Anna Joald och Robert Fredriksson. Intervjuerna kommer att bestå av 

ett antal frågor gällande upplevelser av mötet med patienter med självskadebeteende. 

Tidsåtgången för intervjun beräknas vara max en timme. Svaren kommer att spelas in 

och därefter bearbetas, analyseras samt sammanställas i en magisteruppsats. Vid behov 

av komplettering av intervjumaterialet kan deltagarna komma att bli kontaktade igen. 

 
Vilka risker och fördelar finns? 
Vi ser inga förväntade risker med att delta i studien. Förhoppningsvis kommer denna 

studie att ge ökad kunskap inom ämnesområdet. 

 
Hantering av data och sekretess 
Personuppgifterna regleras enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Intervjumaterialet 

kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det. Endast 

Robert Fredriksson, Anna Joald och handledare kommer att ha tillgång till 

intervjumaterialet. Personuppgifterna kommer att avkodas under bearbetningen av 

intervjuerna och endast de ansvariga för studien kommer att ha tillgång till kodnyckel. 

Studiens resultat kommer att presenteras skriftligt. Enskilda informanter kommer inte 

att kunna identifieras vid presentation och publikation. Allt insamlat material kommer 

att förstöras efter att examensarbetet är godkänt av examinator. 

 
Hur får jag information om studiens resultat? 
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Studiens resultat kommer att finnas tillgängligt efter att examensarbetet är godkänt vid 

specialistsjuksköterskeprogrammet inom psykiatri vid Mittuniversitetet. Vid intresse 

kan Du få ta del av studiens resultat via kontakt med ansvariga för studien (se nedan). 
Ingen ersättning erbjuds och ingen försäkring är tecknad för studiedeltagarna. 

 

Frivillighet  
De som deltar i studien gör det frivilligt och kan närsomhelst under studiens gång 

avbryta deltagandet utan att ange särskilda skäl till detta. De har rätt att kräva att delar 

av eller alla uttalanden inte ska finnas med i studiematerialet. Vid önskemål om ändring 

av samtycke kontaktas ansvariga för studien. 

 
Ansvariga: 
Anna Joald, psykiatrisjuksköterskestudent. E-mail: anjo1600@student.miun.se 
Telefon: 070-318 50 57. 
Robert Fredriksson, psykiatrisjuksköterskestudent. E-mail: rofr1600@student.miun.se 

Telefon: 070-918 87 67. 
Handledare för studien: Lars Lilja, universitetslektor. E-mail: lars.lilja@miun.se 
Telefon: 010- 142 84 11, 070- 211 19 06. 

 
Vid frågor eller funderingar kring studien kan kontakt tas med ansvariga för studien. 

 
Jag har tagit del av information om studien skriftligt och godkänner att den utförs inom 

psykiatrisk länsklinik, i Landstinget X under hösten 2017. 

 
Verksamhetschef Psykiatriska länskliniken, Landstinget X              Ort och Datum 

 
………………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande       

 
…………………………………………………………………………………………………        

Forskningsansvariges namnunderskrift                                                Ort och Datum 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
Namnförtydligande 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
Forskningsansvariges namnunderskrift                                                Ort och Datum 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
Namnförtydligande 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

mailto:lars.lilja@miun.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide: Sjuksköterskans upplevelse av att möta vuxna patienter med 

självskadebeteende. 
Datum: 
Sjuksköterska nr: 
Namn: 
Ålder: 
Arbetsplats: 
Arbetslivserfarenhet: 
Intervjuare: 
Observatör: 

 
Definition: Självskadande handlingar som utförs utan avsikt att ta sitt liv. 

Självskadandet betraktas som ett försök att hantera emotionella tillstånd. 

 
Frågor: 

1. Vilka erfarenheter har du av att möta vuxna patienter med självskadebeteende? 

2. Vad är din upplevelse av att möta vuxna patienter med självskadebeteende? 

3. Kan du berätta om ett möte med en vuxen patient med självskadebeteende där 

du kände dig riktigt nöjd? 

4. Vad var det i mötet som gjorde att du kände dig nöjd? 

5. Hur upplevde du det bra mötet? 

6. Kan du berätta om ett möte med en vuxen patient med självskadebeteende där 

du kände dig riktigt missnöjd? 

7. Vad var det i mötet som gjorde att du kände dig missnöjd? 

8. Hur upplevde du det dåliga mötet? 

9. Hur påverkas du av att arbeta i en personalgrupp som möter vuxna patienter 

med självskadebeteende? 

10. Vilket förhållningssätt tror du är viktigt för att på bästa sätt hjälpa vuxna 

patienter med självskadebeteende? 

 
 Kan du berätta mer? 

 Hur upplevde du det då? 

 Vilka känslor skapade det hos dig?      

 Hur kändes intervjun? 

 Något du vill tillägga? 

 Tips på förbättringar? 
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Bilaga 4 

Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter och kondenserade 

meningsenheter med tolkning av den underliggande betydelsen från innehållsanalysen 

gjord av författarna i enlighet med Graneheim & Lundman (2004). 

 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Kondenserade 

meningsenheter med 

tolkning av den 

underliggande betydelsen 

1:8 Det är svårt att svara 

på om man ska liksom 

särskilja dom från nån 

annan patientkategori, 

men upplevelsen är ju 

att… ehh… (lång paus)... 

det kan vara svårt att 

komma åt det här som 

gör att dom självskadar 

sig. 

Svårt att särskilja 

självskadepatienterna från 

annan patientkategori. 

Upplevelsen är att det kan 

vara svårt att komma åt 

orsaken till varför en person 

självskadar. 

Svårt att särskilja 

självskadepatienterna från 

annan patientkategori. Det 

känns ibland svårt för ssk 

att komma åt orsaken till 

självskada. 

2:8 Ehh… det kan nog 

skapa… ehh… skapa 

känsla av att… ehh… 

man… man liksom stöt… 

stöter i en vägg också… 

också kan man ju… man 

kan ju bli less… 

Skapar känslan av att stöta i 

en vägg och bli less. 
Ssk får känsla av att inte 

kommer vidare och blir 

less. 

3:8 Ehh… eller så blir 

man taggad att… hitta på 

nåt nytt så att säga. Att… 

att försöka lura på nåt 

nytt… på ett nytt sätt. Så 

det... det… det är på två 

sätt. det är och så där… 

 

Eller så blir man taggad att 

hitta på ett nytt sätt. Det är 

på två sätt. 

Ssk blir taggad att hitta ett 

nytt sätt. 
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Bilaga 5  

Presentation av subkategorier, kategorier och teman. 

Teman Kategorier Subkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelsen av vårdlidande 

 

 

 

Frustration och ilska 

 

 

 

 

 

 

Oro och rädsla 

 

 

 

 

 
Vanmakt 

 

 

 

 

 

 

 
Likgiltighet 

Ilska 
Aggression 
Irritation 
Provocerad 
Handla på instinkt 
Primitiva känslor 

 

Osäkerhet 
Otrygghet 
Oro 
Misstro 
Rädsla 
Hot 

 

Hjälplöshet 
Uppgivenhet 
Skepsis 
Less 
Skuld och skam 
Misslyckande 
Oförståelse inför 

patienten 

 

Kall 
Avtrubbad 
Hårdhudad 
Avskärmad 
Vill ej engagera sig 

 

 

Upplevelsen av vårdrelationens 

etablerande 

 

Empati och medlidande 

 

 

 
Allians 

Tycka synd om 
Omtanke 

 

Relation 
Svart eller vit 

personal 
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Tilliten skapar en upplevelse av att 

göra gott för den andre 

 

 

Entusiasm och 

målmedvetenhet 

 

 

 

 

Tålamod och acceptans 

Fascinerad 
Spännande 
Glädje 
Stolthet 
Taggad 
Sporrad 

 

Inte ge upp 
Hopp 

 


