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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Självskadebeteende är ett växande samhällsproblem. Ibland brister 
sjuksköterskors bemötande av patienter med självskadebeteende inom somatisk vård. 
Problem: Patienter med självskadebeteende som vårdas inom somatisk vård riskerar att 
inte få den vårdrelation med sjuksköterskan som det finns behov av. Syfte: Att utforska 
sjuksköterskors erfarenheter gällande deras vårdrelation med patienter med 
självskadebeteende. Metod: Empirisk intervjustudie med fem sjuksköterskor inom en 
somatisk vårdavdelning på ett länssjukhus i Sverige. Materialet analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i två kategorier, betydelsen av 
sjuksköterskornas bemötande i vårdrelationen med patienter med självskadebeteende samt 
brist på tillit i vårdrelationen med patienter med självskadebeteende. Sex underkategorier 
identifierades utifrån dessa två kategorier. I sjuksköterskornas bemötande ansågs det 
avgörande för vårdrelationens utveckling att bekräfta patienten, visa intresse och skapa 
förtroende. Brist på tillit i vårdrelationen skapade känslor som misstro, osäkerhet och brist 
på motivation hos sjuksköterskorna. Slutsats: Sjuksköterskornas bemötande i 
vårdrelationen med patienter med självskadebeteende är av betydelse för hur vårdrelationen 
utvecklas. Tillit är en väsentlig del i vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter med 
självskadebeteende och det är av betydelse för vårdrelationen att den är ömsesidig.  

Nyckelord: bemötande, intervjustudie, kvalitativ innehållsanalys, psykisk ohälsa, 
självskadebeteende, vårdrelation 

  



ABSTRACT 

Background: Deliberate self-harm has become an increasing problem in society. Nurses 
sometimes express negative attitudes towards patients who self-harm in somatic care 
settings. Problem: While being treated in somatic care settings, a patient who self-harm 
may not get the caring relationship with the nurse that is needed. Aim: To explore nurses’ 
experiences regarding their caring relationship with patients who self-harm. Method: 
Interview with five nurses within a somatic nursing ward in Sweden. The material was 
analyzed with qualitative content analysis. Result: The content analysis resulted in two 
categories, the meaning of nurses’ attitude in the caring relationship with patients who self-
harm and lack of trust in the caring relationship between nurses and patients who self-harm. 
Six subcategories were identified based on these two categories. Within the nurses’ attitude it 
was considered crucial for the development of the caring relationship to acknowledge the 
patient, show interest, and create reliance. Lack of trust in the caring relationship brought 
feelings of mistrust, insecurity and lack of motivation. Conclusions: Nurses’ attitude in the 
caring relationship with patients who self-harm has meaning in developing the caring 
relationship, trust is essential between nurses and patients who self-harm and it is important 
that the trust is mutual.  

Keywords: attitudes, caring relationship, mental health, qualitative content analysis, 
research interview, self-harm 
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1 INLEDNING 

Hands, put your empty hands in mine. And scars, show me all the scars you hide. And hey, if 
your wings are broken. Please take mine so yours can open, too. 'Cause I'm gonna stand by 
you. 

Even if we're breaking down, we can find a way to break through. Even if we can't find heaven, 
I'll walk through Hell with you. Love, you're not alone, 'cause I'm gonna stand by you. 

I'll be your eyes 'til yours can shine. And I'll be your arms, I'll be your steady satellite. And 
when you can't rise, well, I'll crawl with you on hands and knees. 'Cause I... I'm gonna stand by 
you (Låttext: ”Stand by you”, textförfattare: Platten, R., Antonoff, J., Williams, J., Morris, M & 
Levine, J). 

Med ovanstående ord vill vi författare förmedla den inspiration och det intresse vi upplever 
inför att möta och vårda människor med psykisk ohälsa. Dessa meningar åskådliggör även 
hur ett emotionellt vårdande och en tillitsfull relation kan yttra sig mellan en sjuksköterska 
och en patient som lider av psykisk ohälsa. Vi ser det som en betydelsefull utmaning att som 
vårdare ta sig an patienter i sådana situationer. 

Under verksamhetsförlagd utbildning på en medicinsk akutvårdsavdelning har vi 
uppmärksammat att vårdpersonalens bemötande mot patienter med psykisk ohälsa i vissa 
avseenden skiljer sig åt i jämförelse mot patienter med somatiska sjukdomar. Bemötandet 
från vårdpersonalen verkade spegla sig i hur vårdrelationen med dessa patienter tedde sig. 
Det var särskilt tydligt i mötet med patienter med psykisk ohälsa som vårdades på 
avdelningen för ett självskadebeteende, vilket då var anledningen till patientens 
sjukhusvistelse. Detta väckte vårt intresse att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av 
vårdrelationen i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa i form av självskadebeteende 
inom somatisk vårdkontext. Utifrån vårdverksamheternas förslag har utgångspunkten för 
examensarbetet varit intresseområdet att vårda människor drabbade av psykisk ohälsa som 
föreslagits av Psykiatrin Västmanland. Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
kännetecknas av en helhetssyn av människan, genom att bevara hälsa och välbefinnande 
samt att hantera sjukdom och lidande. Att uppmärksamma vårdrelationen med patienter 
med psykisk ohälsa i form av självskadebeteende kan bidra till en helhetssyn av patienten 
inom somatisk vård. Vår förhoppning är att examensarbetet leder till en djupare förståelse 
om erfarenheter av att ökade kunskaper om området kan ge bättre förutsättningar för 
sjuksköterskan i hennes roll att möta och vårda patienter med självskadebeteende inom 
somatisk vård. 
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2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med definitioner av centrala begrepp för studien, för att tydliggöra deras 
innebörd i examensarbetet. Det följs av tidigare forskning som är relevant för ämnesområdet 
samt vad lagstiftningen anger. Därefter redogörs för vårdvetenskapligt perspektiv, följt av 
studiens problemformulering. 

2.1 Definitioner av begrepp 
Med begreppet sjuksköterska avses i det här examensarbetet legitimerad sjuksköterska (SFS 
1993:100). I examensarbetet benämns sjuksköterskan som hon för att texten ska vara 
konsekvent. 

Begreppet självskadebeteende syftar i det här examensarbetet till att skada sig själv genom 
yttre påverkan på sin egen kropp såsom skärsår eller brännskador, det kan även ske genom 
inre påverkan via intag av toxiska ämnen. Toxiska ämnen kan vara exempelvis överdosering 
av läkemedel eller droger som orsakar förgiftning hos patienten (Hawton m.fl. 2015). I 
definitionen av självskadebeteende i examensarbetet görs inte någon skillnad på 
självskadebeteende med eller utan avsikt att ta sitt liv. 

2.2 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning inom självskadebeteende där vetenskapliga artiklar 
med relevans för ämnet valts ut. Artiklarna redogör för orsaker och förekomst av 
självskadebeteende och utgår sedan både ifrån ett sjuksköterskeperspektiv med fokus på 
bemötande mot självskadebeteende, samt ett patientperspektiv där patienternas upplevelser 
av att vårdas för sitt självskadebeteende beskrivs. 

 

2.2.1 Självskadebeteende, orsaker och förekomst  

Självskadebeteende har under de senaste decennierna ökat frekvent och anses vara ett 
samhällsproblem (Hawton, 2004). Självskadebeteende är förknippat med en ökning av 
negativa händelser i livet, och majoriteten av de som skadar sig själva rapporterar att de har 
flera problem i livet samtidigt. Relationsproblem är den vanligaste orsaken för alla åldrar och 
kön, andra problem kan vara missbruk av alkohol eller droger (Townsend m.fl 2016). Även 
Haw och Hawton (2008) rapporterar att relationsproblem är den mest framträdande 
orsaken, samt att det är i situationer som personen upplever sina problem som olösliga det 
kan resultera i att ett självskadebeteende utvecklas. En oförmåga att lösa sina problem är 
enligt Milnes, Owens och Blenkiron (2002) starkt sammankopplad med känslor av 
hopplöshet som gör att personen inte ser något hopp om sin egen framtid. Hawton menar att 
självtillfogade skador tillkommer när personer upplever att de inte klarar av att möta de 
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problem som uppstår i livet, de kan känna att de är fångade i en smärtsam situation utan 
någonstans att fly. Självskadebeteendet kan då uppstå som ett sätt att undkomma sin ångest. 
Beteendet kan även bli ett sätt att förmedla ett behov av hjälp och att personen befinner sig i 
nöd (Hawton). Den vanligaste formen av självskadebeteende är genom förgiftning, 
överdosering av Paracetamol är den vanligaste orsaken till förgiftning. Paracetamol är 
levertoxiskt vilket innebär att det i för höga doser skadar levern (Hawton m.fl. 2015; Leang, 
Taylor, Dargan, Wood & Greene, 2014). Enligt Hawton är den ökade tillgängligheten av 
mediciner och droger en orsak till att självskadebeteende genom förgiftning blir allt 
vanligare. Självskadebeteende är en riskfaktor till suicidförsök, uppskattningsvis 50-60 
procent av de patienter som begår självmord har en bakgrund i självskadebeteende (Hawton 
m.fl.). Under första året efter en självskada är uppskattningen av självmordsfrekvensen 
hundra gånger högre än hos den allmänna befolkningen (Milnes m.fl.). Om patienter med 
självskadebeteende dessutom bemöts negativt inom vården kan det leda till att de inte söker 
vård igen. Därför är vårdpersonalens goda bemötande av dessa patienter extra viktigt 
(Hawton m.fl.).  

2.2.2 Sjuksköterskeperspektiv på patienters självskadebeteende 

Martin och Chapman (2014) rapporterar att sjuksköterskors inställning till patienter som 
inkommit på akutmottagning på grund av ett självskadebeteende skiljer sig åt beroende på 
skälet till att de skadat sig själva. När patienten medvetet försökt att ta sitt liv känner 
sjuksköterskorna empati och medlidande, men om självskadebeteendet anses vara 
uppmärksamhetssökande eller att patienten ofta uppsöker akutmottagningen för liknande 
orsaker känner personalen frustration. Många sjuksköterskor uttrycker även att de saknar 
självförtroende och skicklighet i sin yrkesroll för att på ett effektivt sätt vårda dessa patienter, 
och att det saknar utbildning inom området. Studier av Wimmer Perboell, Hammer, 
Oestergaard och Konradsen (2015) inom akutvårdsverksamheten visar att det finns ett gott 
bemötande och en positiv inställning till denna patientgrupp, men att det finns svårigheter i 
hur vården av patienterna ska ske. Utbildning inom självskadebeteende leder till en bättre 
vård och även ett bättre bemötande. Ålder och erfarenhet inom yrket är också en bidragande 
faktor till ett mer positivt bemötande. Även Conlon och O´Tuathail (2012) beskriver att 
sjuksköterskor saknar utbildning om självskadebeteende, och att de inte känner sig 
tillräckligt kompetenta för att klara av de utmaningar som kommer med dessa patienter. Att 
en patient ofta kommer in på akutmottagningen till följd av att avsiktligt ha skadat sig själv 
skapar en känsla av frustration hos sjuksköterskorna då de inte känner att de kan hjälpa 
patienten. Frustrationen gör att sjuksköterskorna ignorerar patienten, anser att det är slöseri 
med tid, och att det är svårt att vara hjälpsam och visa medlidande. 

2.2.3 Patienters upplevelser av att vårdas för självskadebeteende 

Studier ur ett internationellt perspektiv av Taylor, Hawton, Fortune, och Kapur (2009) med 
fokus på patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande som även innefattar 
sjuksköterskor, visar trots variationer av sjukvårdssystem och miljö mellan olika länder, att 
upplevelserna är liknande. Patienterna uppfattar att vårdpersonalen har bristande kunskap 
inom självskadebeteende och hur patienter med denna problematik ska bemötas. Trots att 
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patienter anser vårdpersonalen kompetent och välutbildad, rapporterar de en kunskapsbrist 
hos dessa beträffande just självskadebeteende. Det bidrar enligt patienterna till negativt 
bemötande från vårdpersonalen. Patienter efterfrågar en ökad empati och förståelse hos 
vårdpersonalen beträffande sina upplevelser. Flera förklarar även att de som patienter inte 
alltid söker efter en förståelse från vårdpersonalen, utan bara önskar att någon ska lyssna 
utan att döma och att lyssna och reagera på ett naturligt sätt genom att visa omtanke och 
stöd. Patienterna uppskattar när vårdpersonalen i vårdsituationerna förklarar vad de gör och 
varför, men ofta saknas denna kommunikation mellan patient och vårdpersonal, vilket gör 
att patienten inte känner sig delaktig i sin egen vård. Patienter upplever att de behandlas 
annorlunda jämfört med andra patienter som inte har orsakat sin egen skada. De upplever 
också att vårdpersonalen inte visar någon oro över deras mentala tillstånd utan mest 
koncentrerar sig på deras fysiska problem. Positiva upplevelser anges vara när 
vårdpersonalen bryr sig om patientens mentala tillstånd under den fysiska behandlingen. 

2.3 Styrdokument som reglerar hälso- och sjukvård 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) stadgas i § 2 att alla människor har rätt till god 
hälsa och vård på lika villkor. Vården som bedrivs ska ske med respekt för alla människors 
lika värde. Då tidigare forskning visar att patienter bemöts olika av personalen beroende på 
orsaken till sin skada är detta område viktigt att belysa. Det styrks även i Patientlagen (SFS 
2014:821) där det i § 6 stadgas att alla människor har rätt till god hälsa och vård på lika 
villkor, och den vård som ges ska ske med respekt för människors lika värde. Enligt hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården även främja goda kontakter mellan patienten 
och hälso- och sjukvårdspersonalen, vilket stärker betydelsen av en god vårdrelation mellan 
sjuksköterska och patient. 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 
Nedan beskrivs den valda vårdvetenskapliga teorin med begrepp som relaterats till 
examensarbetet. 

2.4.1 Katie Erikssons vårdteori 

Examensarbetet tar sin teoretiska utgångspunkt i Katie Erikssons (1987a; 1987b; 2014) teori 
om människan, vårdande, vårdrelationen och vårdkulturen eftersom dess innehåll på ett 
fördelaktigt sätt kan berika examensarbetets område- vårdrelationen med patienter med 
självskadebeteende. Eriksson redogör för människan och hennes miljö i en vårdande kontext 
med begreppet vårdare som även innefattar sjuksköterskor. Visionen att den vårdande 
relationen bör kännetecknas av tro, hopp och kärlek är ett träffande förhållningssätt 
gentemot någon som tappat hoppet och tron på livet. Begreppet vårdrelation utgår från 
Eriksson (1987b; 2014) och utvecklas ytterligare med stöd i Kaséns (2002; 2012) forskning 
om hur vårdrelationen kan gestaltas mellan en vårdare och en patient. 
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2.4.2 Människa 

Människan ses enligt Eriksson (1987b) som en unik enhet av kropp, själ och ande vilket 
utesluter att enbart fokusera på patientens fysiska problem, då människan anses vara av en 
komplex natur som går bortom patientens kroppsliga symtom. Människan längtar efter 
gemenskap med andra människor för att ge och få kärlek och kunna uppleva tro och hopp. 
Människan är i grunden religiös på det sättet att hon söker efter en mening med det 
mänskliga livet, relaterat till en gud eller sina medmänniskor. Religiositeten är inte 
nödvändigtvis en uttalad gudstro utan det innebär att människan är reflekterande och 
tänkande, samt har en förmåga att ta ansvar för sina handlingar. Eriksson skapar en djupare 
betydelse av patientbegreppet genom att ta det från en diagnos till begreppet patienten som 
den lidande människan. Hon menar att den vårdare och människa som förutsätts ha vård 
som sin yrkesverksamhet ska också som person vara närvarande för patienten genom att 
bjuda in den lidande människan till en gemenskap. I den gemenskapen ges hon tid och rum 
att lida och försonas med lidandet. Patienten och vårdaren delar tiden och formar 
tillsammans det mellanmänskliga och vårdande rum som vårdrelationen består av. 

2.4.3 Vårdande och vårdrelation 

Vårdandet i Erikssons (1987b) teori gestaltas i den djupaste betydelsen som att lindra lidande 
och hjälpa människan att växa, utvecklas till den hon är ämnad att vara. Vårdandet ska 
präglas av tro, hopp och kärlek i vårdarens hållning i relation till patienten.  

Enligt Eriksson (2014) är det i relationen till andra människor som patientens personlighet 
gestaltas. Det är relationen till andra människor som möjliggör förmågan att förmedla äkta 
kärlek till en annan människa. Ett vårdande som inte bygger på en relation har förminskats 
till att utföra en rad uppgifter. Vårdrelationen bygger på en förbindelse mellan patient och 
vårdare där patienten får utrymme att delge sina unika problem, behov och begär. 
Vårdrelationen beskrivs vara byggd på en ömsesidighet där både patient och vårdare är 
villiga att ingå i en relation. Vårdaren får inte forcera fram relationen utan ska erbjuda 
relationen som en möjlighet och samtidigt vara lyhörd för patientens inbjudan. För att stödja 
patientens hälsprocesser att utvecklas mot optimal hälsa är kontinuitet i vårdrelationen 
viktigt. Vårdprocessen, oberoende av hur lång den är, främjas av kontinuitet gentemot 
patienten för att bygga upp en djup och trygg relation. Vårdaren kan då erhålla en optimal 
kunskap om patienten som gör att vårdprocessen blir vårdande.  

Kasén (2012) beskriver hur vårdrelationen mellan en vårdare och en patient kan gestaltas. En 
vårdande vårdrelation beskrivs som att vårda med hjärtat vilket skiljer sig ifrån att enbart 
utföra tekniska moment. Att vårda med hjärtat är något som kan anses vara medfött och 
sitter i generna som inte går att lära sig utan kan ses som en egenskap. I denna relation 
vårdar vårdaren i osjälvisk kärlek. Kasén drar paralleller till ett syskonskap där patienten och 
vårdaren delar livets ibland svåra villkor. Symboliskt kan sägas att vårdaren med sin kunskap 
får ett ansvar för patienten som sitt yngre syskon. Vid formandet av en vårdande vårdrelation 
är det av betydelse att patienten tillåts vara en lidande människa samtidigt som vårdaren i 
lidandet värnar om patientens värdighet. 
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Att ingå i en vårdande relation handlar enligt Kasén (2002) även om att bli berörd. 
Beröringen är ömsesidig, den kan vara konkret och kroppslig men också äga rum på ett 
själsligt plan, beröringen betyder ett möte och har alltså både fysiska och psykiska aspekter. 
Det är otänkbart att vidröra en annan människa utan att i någon mån själv bli berörd. Att 
röra någon annan rent kroppsligt känner båda personerna av, om jag öppnar mig och 
berättar om mitt innersta så att den andra människan blir berörd av detta kommer jag i min 
tur vidröras av dennes reaktion. Det är viktigt att visa sig berörd och delge patienten sina 
reaktioner eftersom en människas personlighet formas med hjälp av att andra personer ger 
respons på det en människa uttrycker och förmedlar av sig själv. Om vårdaren har ett 
neutralt förhållningssätt förnekas patienten denna möjlighet till utveckling. Det är också ett 
sätt att skapa en förbindelse genom att våga visa sig berörd och att vara äkta närvarande. 

2.4.4 Vårdkultur 

Eriksson (1987a) beskriver miljön i form av begreppet vårdkultur. Vårdkulturen har en 
avgörande betydelse för en människas hälsa, eftersom hon präglas av den miljö hon befinner 
sig i. I vårdkulturen bör vårdarens hållning förmedla en stående inbjudan till den lidande 
människan, att jag vill lindra ditt lidande. När en människa kliver in i en främmande och 
okänd miljö upplever personen ofta stämningen och den atmosfär som råder. En vårdande 
kultur är inbjudande, dock kan det även existera icke-vårdande kulturer inom hälso- och 
sjukvården. En icke-vårdande kultur kan upplevas ogästvänligt och som att det ligger en 
negativ atmosfär i luften. 

2.5 Problemformulering 

Antalet patienter med självskadeproblematik har enligt tidigare forskning ökat frekvent 
under de senaste decennierna och självskadebeteende anses vara ett samhällsproblem. 
Studier visar brister i sjuksköterskors bemötande av patienter som vårdas för 
självskadebeteende inom somatisk vård. Till exempel har sjuksköterskor uttryckt känslor av 
att inte veta hur de ska kunna hjälpa patienter med självskadebeteende. Patienterna upplever 
att sjuksköterskorna inte visar omtanke över deras mentala tillstånd utan istället mest 
fokuserar på fysiska symtom. Sjuksköterskorna ser då inte till hela människan som enligt 
Eriksson alltid bör eftersträvas i vårdandet. Som följd riskerar patienten att inte få den så 
värdefulla vårdrelationen med sjuksköterskan som det finns behov av.  

Eftersom självskadebeteende är ett växande samhällsproblem innebär det att sjuksköterskor i 
stor utsträckning kommer att ställas inför utmaningen att vårda patienter med 
självskadebeteende. Examensarbetet har därför lagt fokus på sjuksköterskors erfarenheter 
gällande vårdrelationen med dessa patienter. Ytterligare kunskap inom området kan bidra till 
ett mer medvetet förhållningssätt i skapandet av en vårdrelation som kan bidra till att lindra 
lidande samt främja välbefinnande både fysiskt och psykiskt under den somatiska 
behandlingen. 
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3 SYFTE 

Att utforska sjuksköterskors erfarenheter gällande deras vårdrelation med patienter med 
självskadebeteende. 

4 METOD 

Nedan följer en redogörelse av den valda metoden samt en motivering till varför den ansågs 
lämplig för att genomföra examensarbetet. Det redogörs och motiveras även för urval, 
datainsamlingens genomförande samt analys av insamlad data. Slutligen beskrivs vilka etiska 
överväganden som gjorts för examensarbetet. 

4.1 Metodval 

Examensarbetet har en utforskande design med kvalitativ ansats och har gjorts i form av 
intervjustudie. Kvalitativa studier används enligt Segesten (2012) för att få en djupare 
förståelse av en människas livssituation genom upplevelser och erfarenheter av ett fenomen. 
I kvalitativ forskning strävas det enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) efter att få 
fram en subjektiv syn på världen, att sanningen finns i betraktarens ögon. Därav blir varje 
sjuksköterskas unika erfarenheter synliggjorda genom en kvalitativ studie. Intervjuerna har 
möjligheten att erhålla nyanserade beskrivningar som återger den kvalitativa mångfalden 
med variationer av ett fenomen. Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger 
tillträde till människors upplevelser av den levda världen (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Intervjustudie har valts framför exempelvis en litteraturstudie då författarna till detta 
examensarbete ville utforska den kliniska verksamheten i en miljö där de själva kan bli 
verksamma inom sitt framtida yrke som sjuksköterskor.  

Data som samlats in i examensarbetet har analyserats utifrån en kvalitativ analysmetod 
enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som används framförallt inom 
humanvetenskap, beteendevetenskap och vårdvetenskap. Analysen används för att granska 
och tolka texter som exempelvis utskrifter av bandade intervjuer. En kvalitativ 
innehållsanalys är relevant då studien vill belysa variationer med avseende på skillnader och 
likheter i sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter. Innehållsanalysen utgår ifrån en 
induktiv ansats, som innebär en förutsättningslös analys av texter då forskare vill undersöka 
människors berättelser om sina upplevelser och erfarenheter. Det manifesta innehållet i en 
text är beskrivande och textnära med liten grad av tolkning. Då alla analyser innebär en viss 
grad av tolkning, har en manifest analys använts eftersom den beskriver mer textnära vad 
innehållet säger, vilket medför en minimering av egna tolkningar i examensarbetet. 
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4.2 Urval och datainsamling 
Urvalet bestod av fem legitimerade sjuksköterskor som arbetade på en medicinsk 
akutvårdsavdelning, fyra var kvinnor och en var man. Sjuksköterskorna hade fyra till nio års 
arbetserfarenhet på avdelningen, och deras ålder var mellan 25-55 år. Valet av antal 
informanter berodde delvis på hur många informanter som var tillgängliga vilket gav studien 
ett bekvämlighetsurval, samt att examensarbetet har utförts under en begränsad tidsram. 
Författarna ville ha möjligheten att kunna genomföra arbetet med en hög kvalitet och 
noggrannhet i både datainsamling och analysarbete för att få fram ett giltigt resultat. Hänsyn 
togs även till aspekten att ett fåtal väl utförda intervjuer enligt Trost (2010) är mer värda än 
flera mindre väl utförda, kvaliteten ska alltid sättas främst. Det är även så att allt för många 
informanter för kvalitativa intervjuer kan bidra till att för stor mängd data samlas in, och då 
förloras väsentlig data. Även Kvale och Brinkmann (2014) menar att allmänt skulle många 
tidigare intervjustudier som gjorts ha vunnit på att använda sig av färre intervjuer och istället 
lagt ner mer tid på att förbereda intervjuerna och analysera dem. Enligt Kvale och 
Brinkmann verkar planeringen av många kvalitativa intervjustudier ha grundats på ett 
missförstått kvantitativt antagande att ju fler intervjuer, desto mer vetenskaplig studie.  

Eftersom den vanligaste formen av självskadebeteende är genom förgiftning, genomfördes 
datainsamlingen på en medicinsk akutvårdsavdelning, där förgiftade patienter i regel vårdas. 
Data insamlades på en somatisk avdelning vilket motiveras med att patienten där är 
inskriven under en längre tid än på en akutmottagning med kortare sjukhusvistelse. Det ger 
sjuksköterskan möjlighet att skapa en längre kontakt och hjälpa patienter i fler 
vårdsituationer än vid korta möten på en akutmottagning. Den ena av examensarbetets 
författare har även haft sin verksamhetsförlagda utbildning på den aktuella avdelningen för 
datainsamlingen. Det medförde en insikt om att avdelningen kunde vara lämplig för 
datainsamling i form av intervjuer, och för att utforska det fenomen som var i fokus för 
studien.  

Inklusionskriteriet var att intervjupersonerna skulle ha arbetat minst fyra år som legitimerad 
sjuksköterska på avdelningen. Denna gräns sattes med förhoppning att sjuksköterskorna 
under den tiden kunde tänkas ha vårdat patienter med självskadebeteende i stor 
utsträckning, för att kunna berätta om sina erfarenheter gällande vårdrelationen med dessa 
patienter. Samtidigt ville författarna säkerställa att tillräckligt många informanter hade 
möjlighet att ställa upp på en intervju. Författarna tog kontakt via telefon med 
verksamhetschef på avdelningen där studiens datainsamling var tänkt att genomföras. 
Författarna skickade sedan information (bilaga A & B) om studien, examensarbetets 
Promemoria (PM) och samtyckesblanketter (bilaga C) till verksamhetschefen via e-post. 
Denne gav sedan ut informationen om studien till sjuksköterskorna på avdelningen. De 
sjuksköterskor som ville delta i studien lämnade en intresseanmälan till verksamhetschefen, 
vilken vidarebefordrades till författarna för examenarbetet. Författarna kom sedan överens 
med verksamhetschefen över telefon om datum för intervjuernas genomförande utefter 
intresserade informanters arbetsscheman. Väl på plats bestämde författarna exakt tid för 
intervjun tillsammans med informanterna.  
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För att ge en ram åt intervjun skapade författarna en intervjuguide (bilaga D) inspirerad av 
Kvale och Brinkmann (2014) som innehöll en översikt över de ämnen som skulle tas upp 
under intervjun och vilka frågor som skulle ställas. Tanken var att intervjuguiden skulle 
fungera som ett stöd för författarna under intervjun då båda var nybörjare. Valet av en 
halvstrukturerad intervju gjordes för att säkerställa att syftet med studien kunde besvaras i 
en kvalitativ intervju. Det innebär att frågorna ger struktur, men intervjuaren kan ändå inte 
förutsäga vad intervjupersonen kommer att svara. En halvstrukturerad intervju ger enligt 
Polit och Beck (2012) intervjupersonen möjlighet att berätta fritt om alla ämnen i 
intervjuguiden. Frågorna i intervjuguiden är inspirerade av Kvale och Brinkmanns 
beskrivning av hur frågor för en halvstrukturerad intervju kan se ut. Frågorna har bedömts 
tematiskt för att de ska bidra till kunskapsproduktionen. De har även bedömts dynamiskt för 
att bidra till ett bra samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen genom att anpassa 
frågorna så att det uppstår ett naturligt samtalsflöde som gör att intervjupersonen blir 
motiverad att prata om sina erfarenheter och känslor. Detta har tagits i beaktande genom att 
författarna eftersträvat att frågorna ska vara korta och lätta att förstå, samt att de ställs i 
talspråklig och inte akademisk form. Enligt Carlsson (2012) är det av stor betydelse hur 
frågorna under intervjun formuleras, då olika formuleringar kan leda till olika resultat vilket 
kan äventyra trovärdigheten i studien. Frågorna är till stor del inriktade på konkreta frågor 
om handlingar och beteenden vilket är lämpligt enligt Trost (2010) eftersom erfarenheter 
som är i fokus för studien kan bestå av upplevelser och känslor, vilka ofta visar sig som 
handlingar och beteenden. Intervjuguiden innehåller följdfrågor som enligt Polit och Beck 
kan ge möjlighet till mer detaljerad information. Författarna har även undvikit frågor som 
ger fåordiga svar såsom “ja” eller “nej”.  

Genomförandet av intervjuerna skedde på informanternas arbetsplats under arbetstid under 
april månad våren 2016. Intervjuerna varade från 13-40 minuter och varade i genomsnitt 24 
minuter. Den första intervjun som utfördes var en pilotintervju för att se om intervjuguiden 
var i behov av revidering. I pilotintervjun testades och granskades intervjufrågorna och 
författarna fick möjlighet att träna på att arbeta med sin intervjuteknik. Pilotintervjun 
genomfördes med en kvinnlig sjuksköterska som arbetade på en akutmottagning med 
erfarenhet av att vårda patienter med självskadebeteende i form av förgiftning. Denna 
intervju användes inte i dataanalysen då den endast skulle vara ett övningstillfälle. Efter 
pilotintervjun reviderades intervjufrågorna genom att de omarbetades för att på ett tydligare 
sätt svara an på syftet med studien. Valet att vara två som intervjuar gjordes för att ingen av 
författarna hade erfarenhet som intervjuare, och kunde då stödja varandra under intervjun. 
Enligt Trost (2010) är det en fördel att två oerfarna intervjuare genomför intervjun 
tillsammans då de är ett stöd för varandra och kan även om de är samspelta genomföra en 
mer givande intervju med en större informationsmängd. En nackdel med att två intervjuar 
kan vara att informanten upplever att den hamnar i ett underläge. Det har författarna under 
intervjuernas genomförande arbetat med att motverka genom att innan intervjuns början 
genomföra ett inledande uppvärmningssamtal. Ett uppvärmningssamtal kan enligt Ryen 
(2004) göras för att skapa ett samspel mellan intervjuare och informant. Under samtalet 
utstrålar intervjuaren en välvilja mot informanten genom att prata om vad som helst som kan 
intressera och bidra till att informanten känner sig avslappnad. Intervjuerna utfördes även i 
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ett rum avskilt från patienter och andra kollegor där informanten kunde känna sig 
hemmastadd och trygg samt kunde prata ostört. 

4.3 Dataanalys 
Datamaterialet som samlats in har analyserats enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012) innehållsanalys av obearbetat datamaterial. I analysen bearbetas det transkriberade 
materialet till mindre beståndsdelar, sedan sammanställs dessa i kategorier som ger en 
övergripande bild av innehållet. Nedan följer en genomgång av tillvägagångssättet av 
analysprocessens olika steg i löpande text samt i tabell 1. 

Det första steget innebär att få en helhetsbild över datamaterialets huvudsakliga innehåll, 
genom att läsa igenom de transkriberade intervjuerna som utgör författarnas analysenhet. 
Nästa steg är att utifrån det transkriberade datamaterialet ta fram meningsenheter som 
besvarar examensarbetets syfte. Därefter kondenseras meningsenheterna för att göra 
meningarna kortare och mer lätthanterlig. Det bevarar även det centrala innehållet utan att 
det väsentliga går förlorat. De kondenserade meningsenheterna abstraheras sedan till koder, 
vilka fungerar som etiketter som kort beskriver meningsenheternas innehåll och även ger 
författarna möjlighet till reflektion då datamaterialet kan ses på nya sätt. De olika koderna 
jämförs sedan med varandra för att urskilja likheter och skillnader mellan dessa. Sedan 
sammanställs koderna i underkategorier som beskriver kodernas innehåll. Abstraktionsnivån 
höjs sedan ytterligare genom att underkategorierna delas in i kategorier som ger en 
övergripande bild av datamaterialets innehåll. Underkategorierna består av flera koder som 
har ett liknande innehåll och kategorierna i sin tur utgörs av ett antal underkategorier med 
liknande innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Tabell 1: Två exempel på hur datamaterial från intervjuperson (Ip) grön och (Ip) rosa analyserats, 
kondenserats och abstraherats. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 
 

Kod Underkategori Kategori 

Men som det är en tjej 
till exempel som 
brukar komma in som 
jag blir väldigt glad av 
att se. Fast hon är i 
den situationen så kan 
jag säga nej men hej vi 
säger att hon heter 
Lisa…Ja inte kul att se 
dig men ja har tänkt 
på dig, hur går det för 
dig? 

En tjej som brukar 
komma in blir jag 
väldigt glad av att se, 
fast hon är i den 
situationen, då kan 
jag säga att jag har 
tänkt på dig hur går 
det för dig? 

Positiva känslor 
i bemötandet 
av 
återkommande 
patienter 

Visa intresse Betydelsen av 
bemötandet i 
vårdrelationen 

Och att de känner att 
de kanske inte heller 
genuint tror att jag vill 
dem väl. Och det vill 
jag ju, de är ju 
patienter som vilka 
patientkategorier som 
helst. Så är det klart 
att jag som 
sjuksköterska vill göra 
det bästa jag kan för 
att dem ska må bra 

De känner kanske att 
jag inte genuint vill 
dem väl men det vill 
jag, de är som vilka 
patienter som helst. 
Som sjuksköterska vill 
jag att dem ska må bra 

Patienter 
tvivlar på 
sjuksköterskans 
välvilja 

Känna sig 
misstrodd 
 

Brist på tillit i 
vårdrelationen 

 

I analysprocessen har fortlöpande reflektion skett kontinuerligt under hela arbetets gång. 
Analysprocessen började med att de inspelade intervjuerna lyssnades igenom och 
transkriberades ordagrant, vilket resulterade i totalt 36 sidor. För att få en helhetsbild utav 
de transkriberade intervjuerna lästes dessa igenom flera gånger av båda författarna till 
examensarbetet. En första analys gjordes genom att författarna var för sig lyfte ut de 
meningsenheter som svarade an på syftet, för att sedan jämföra dessa och tillsammans 
reflektera och diskutera vilka meningsenheter som skulle användas för fortsatt analys. 
Material som inte svarade an på syftet uteslöts från datamaterialet. Därefter kondenserades 
meningsenheterna, abstraherades och benämndes med koder som kortfattat beskrev 
meningsenheternas innehåll. Koderna jämfördes sedan med avseende på likheter och 
skillnader för att sedan sorteras i preliminära underkategorier. Materialet sågs sedan över 
igen för att se om koderna stämde överens med meningsenheterna och om dess innebörd 
passade in i de underkategorier som tagits fram, vilket resulterade i att datamaterialet 
omarbetades till nya underkategorier. Abstraktionsnivån höjdes sedan genom att 
underkategorier med liknande innehåll delades in i övergripande kategorier.  

4.4 Forskningsetiska överväganden 
Då datainsamlingen i examensarbetet skett via intervjuer med människor har en 
etikprövning av forskning som avser människor genomgåtts för att följa aktuell lagstiftning 
(SFS, 2003:460). Etikprövningen har gjorts av etikprövningsgruppen på Mälardalens 
Högskolas akademi för hälsa, vård och välfärd (bilaga E). För att följa forskningsetiska 
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riktlinjer har individskyddskravets fyra huvudkrav tillämpats i examensarbetet. De fyra 
huvudkraven består enligt Polit och Beck (2012) av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att berörda personer 
i forskningsarbetet ska informeras om arbetets syfte, genomförande och behandling av 
insamlad data. De ska också informeras om vem eller vilka som är ansvariga för studien och 
hur dessa kan kontaktas. Med samtyckeskravet menas att deltagarna i en undersökning har 
rätt att själva bestämma över sin medverkan, och kan närsomhelst välja att avbryta sitt 
deltagande utan angiven orsak. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna i 
undersökningen ges största möjliga konfidentialitet. Deltagarnas uppgifter ska även förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Med nyttjandekravet menas att de 
uppgifter som samlas in om deltagarna inte får användas till annat än forskningsändamål. 

Här följer en redogörelse över hur examensarbetet har följt de forskningsetiska riktlinjerna. 
Informationskravet har följts genom att både verksamhetschefer och tillfrågade 
sjuksköterskor har fått information om arbetet i form av informationsbrev (bilaga A & B) där 
syftet och genomförandet av arbetet beskrivs samt vad deltagande i studien innebär. 
Verksamhetscheferna har blivit informerade på förhand och godkänt personalens deltagande 
i undersökningen samt att datainsamlingen utförs via intervjuer. Författarna har även låtit 
verksamhetschefer och sjuksköterskor ta del av examensarbetets Promemoria (PM) för att 
vid intresse ge möjlighet till en fördjupning i examensarbetet. För att svara an på 
samtyckeskravet delades en samtyckesblankett (bilaga C) ut till deltagarna där de frivilligt 
valde att vara med i studien eller ej, de upplystes också om att de närsomhelst kunde avbryta 
sitt deltagande utan närmare motivering. Informationen gavs även muntligt till deltagarna 
innan intervjuns början. Konfidentialitetskravet följdes genom att författarna vid 
transkriberingen av intervjuerna avidentifierade alla uppgifter som på något sätt kan röja en 
deltagares identitet för att säkerställa att denne förblir anonym. Uppgifterna förvarades även 
på ett säkert sätt i ett låst skåp hemma hos studenterna så att obehöriga inte kunde ta del av 
dem. Då författarna haft i åtanke att verksamhetschefer och kollegor kan ha haft vetskap om i 
vilken turordning deltagarna i studien intervjuades på avdelningen, gavs informanterna vid 
transkriberingen en färgkod istället för att de namngavs med siffror. Detta gav deltagarna 
större konfidentialitet i studien och citat tagna från intervjuerna kan inte härledas till en 
specifik person. Nyttjandekravet följdes genom att det insamlade datamaterialet endast har 
nyttjats till forskningsändamålet.  

I analysen av datamaterialet har författarna varit måna om att det som sägs i intervjuerna 
redovisas utan att något läggs till eller tas bort, samt att inte förvränga eller ändra 
meningarnas innebörd. Dock kan en manifest analys som valts för examensarbetet även 
medföra problem vid analysen av data. En manifest analys där man arbetar alltför textnära 
kan medföra en risk att helheten går förlorad, då det blir en alltför detaljerad kodning av 
datamaterialet. För att få fram ett meningsfullt och begripligt resultat krävs en viss grad av 
abstraktion och tolkning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna till 
examensarbetet har varit medvetna om att det därför krävs en balansgång mellan att 
ordagrant redovisa det som sägs i intervjuerna utav etisk respekt för informanterna, och att 
få fram ett begripligt och meningsfullt resultat som kräver en viss grad av abstraktion och 
tolkning.  
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5 RESULTAT 

Nedan följer en presentation av examensarbetets resultat utifrån syftet att utforska 
sjuksköterskors erfarenheter gällande deras vårdrelation med patienter med 
självskadebeteende. Två kategorier och sex underkategorier framträdde från analysen som 
beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av vårdrelationen med dessa patienter.  

Tabell 2: Överblick över resultatets kategorier och underkategorier.  

Kategori Underkategori 

 

 

Betydelsen av bemötandet i vårdrelationen  

 

Bekräfta patienten 

 

Visa intresse   

 

Skapa förtroende 

 

 

Brist på tillit i vårdrelationen 

 

 

Känna sig misstrodd 

 

Känna osäkerhet 

 

Känna brist på motivation 

5.1 Betydelsen av bemötandet i vårdrelationen 

Sjuksköterskorna beskrev att deras bemötande hade en avgörande betydelse för hur 
vårdrelationen med patienterna kunde utvecklas. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att de i 
vårdrelationen bekräftade patienterna och tog deras psykiska lidande på allvar. Att visa 
intresse som förmedlade sjuksköterskornas intention att hjälpa patienterna beskrevs som 
betydelsefullt i sjuksköterskornas bemötande. Att visa intresse beskrevs även kunna bygga 
vidare på vårdrelationen med patienter som ofta återkom på grund av sitt självskadebeteende 
vilket medförde känslor av engagemang och medlidande hos sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskorna beskrev även hur de i sitt bemötande skapade förtroende mellan sig och 
patienterna som en betydelsefull del i vårdrelationen.  

5.1.1 Bekräfta patienten 

Sjuksköterskornas erfarenheter visade på betydelsen att i bemötandet bekräfta patienten. De 
uttryckte vikten av att få patienten att känna sig bekräftad genom att se patienten som en 
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person och inte ett problem. Det innebar att patienten inte identifierades med ett 
självskadebeteende eller en diagnos utan sågs som en person i behov av hjälp, vilket beskrevs 
med ”att man ser det är ju ändå en person det är inte en självskadetjej med 
personlighetsstörning utan det är någon som behöver… ja behöver oss” (Ip rosa). 
Sjuksköterskorna beskrev hur de gav patienten bekräftelse genom att inte döma patienten för 
sina destruktiva handlingar. Det beskrevs som att sjuksköterskorna inte lade några 
värderingar i patientens beteende, vad den hade gjort eller varför den var inlagd på 
avdelningen. Utan istället lyssnade på och bekräftade det patienten berättade i den aktuella 
situationen utan att ha tidigare incidenter i åtanke.  

Sjuksköterskorna beskrev även erfarenheter av att bekräfta patienterna i lidandet, genom att 
ta patientens lidande på allvar. Det innebar att sjuksköterskorna var lyhörda för patienternas 
psykiska tillstånd och uppmärksammade känslor som exempelvis ångest. Sjuksköterskorna 
beskrev också att de i sitt bemötande av patienten behövde ha förståelse för att 
självskadebeteendet var ett uttryck för psykiskt lidande, för att kunna bekräfta patientens 
problem. Sjuksköterskorna menade att självskadebeteendet var det som syntes på ytan men 
att det fanns en dold bakomliggande orsak, som kunde synliggöras i vårdrelationen när 
patienten blev bekräftad. 

5.1.2 Visa intresse 

Sjuksköterskornas erfarenheter visade på betydelsen av att i bemötandet visa intresse för 
patienten där sjuksköterskan bjöd in till samtal, för att patienten skulle känna att den kan 
prata med någon som vill lyssna och ställer frågor. Det ansågs viktigt att i dessa samtal 
förmedla ett helhjärtat intresse och bry sig på riktigt, för att patienten skulle känna att 
sjuksköterskan hade intentionen att hjälpa patienten. Förmågan att visa intresse ansågs 
avgörande för vårdrelationen, det beskrevs som att ”därför är det viktigt också att man som 
sjuksköterska är intresserad av de här patienterna, att man inte går in och försöker hålla ett 
sådant samtal och sen så bryr man sig i vilket fall inte liksom” (Ip rosa). 

Sjuksköterskorna beskrev positiva känslor i mötet med patienter som återkom till 
avdelningen på grund av sitt självskadebeteende, som de sedan tidigare hade en god 
vårdrelation med. Trots att patienterna befann sig i en situation där självskadebeteendet 
fortfarande existerade kunde sjuksköterskan i sitt bemötande förmedla intresse och bygga 
vidare på vårdrelationen genom att ställa frågor som exempelvis ”jag har tänkt på dig, hur går 
det för dig?” (Ip rosa). En sådan vårdrelation medförde att sjuksköterskorna upplevde ett 
stort engagemang för att patienterna skulle må bra och förbättras i sin situation. 
Engagemanget upplevdes i sin tur medföra ett större medlidande för patienterna, det 
beskrevs som att ”det gör ont, man bryr sig om dem jättemycket, speciellt dem man fått en 
större relation till” (Ip rosa). Sjuksköterskorna beskrev att de i vårdrelationen med patienter 
som vårdats för självskadebeteende flertalet gånger på avdelningen kunde uppleva att 
patienterna satt sig i hjärtat. Det medförde en vilja att samtala med patienterna även utan att 
stå som ansvarig sjuksköterska för dem vid just det vårdtillfället, vilket förmedlat intresse för 
patienten, det beskrevs med: 
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Ibland kan de ju vara inne fast inte jag har hand om personen, men då kan jag ändå gå in och 
hälsa på personen om jag tycker att det är någon som, för dem sätter ju sig liksom i hjärtat på 
något vis. Eftersom dem är återkommande ofta (Ip rosa). 

Sjuksköterskornas erfarenheter betonade att patienter med självskadebeteende krävde en 
vårdrelation med samtal som berör mer än enbart sjukdom och värnade om insidan av 
patienten. Sjuksköterskornas erfarenheter beskrev hur de i mötet med patienter hade samtal 
som berörde mer än enbart sjukdom. Det beskrev särskilt i de fall sjuksköterskorna sedan 
tidigare sjukhusvistelser redan hade en vårdrelation med patienten och kände till dennes 
problematik. Det ledde till att konversationen vid återkommande besök blev mer avslappnad 
och naturlig och kunde handla om något som patienten tyckte om och var intresserad av, 
vilket beskrevs med: 

Eftersom att man redan känner till problematiken och sådant när dem redan har öppnat sig 
för mig en gång så behöver inte jag gå in återigen på just det kanske. Så man kan prata mer 
allmänt och jag kanske vet att ja men hon brukar prata om sin kanin Molly till exempel och då 
kan man gå in direkt och prata och uppmuntra om det så relationen blir ju på nå vis ja vad ska 
man säga, den blir ju bättre eller vad man ska säga. Ja och att man känner igen varandra (Ip 
rosa).  

Sjuksköterskorna kunde i samtal med patienterna även visa intresse genom att ställa frågor 
om orsaken till självskadebeteendet. Det beskrevs dock som att det krävdes mod att våga 
ställa existentiella frågor som berörde varför patienterna skadade sig eller varför de ville dö. 
Det ansågs inte svårare att skapa en god vårdrelation med patienter med självskadebeteende 
än med andra patienter om sjuksköterskorna vågade ställa frågor om orsak och känslor. 
Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att patienterna gärna ville berätta om orsaken 
bakom sitt självskadebeteende, det ansågs då viktigt att visa intresse genom att vara lyhörd 
och uppmärksamma patienternas inbjudan till samtal. Patienterna upplevdes då ofta prata 
mer öppet om sina känslor. 

5.1.3 Skapa förtroende 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av vårdrelationen som ett samspel byggt på 
förtroende mellan sig och patienten. Sjuksköterskorna kunde i sitt bemötande skapa 
förtroende som ansågs vara en betydelsefull del i vårdrelationen. Sjuksköterskorna upplevde 
sig få patienters förtroende när kommunikationen i vårdrelationen var tydlig och öppen. Det 
beskrevs som att kunna prata öppet om patienternas problem och att sjuksköterskorna var 
tydliga med hur de kunde hjälpa patienterna efter bästa förmåga genom att säga ”mår du 
dåligt är det bättre att du säger till mig, så ska jag försöka hjälpa dig så bra jag kan” (Ip grön). 
Det beskrevs också viktigt att sjuksköterskorna alltid var tydliga med den tid de kunde 
erbjuda för att inte svika patienternas förtroende genom att avbryta dem i exempelvis 
känslosamma samtal som krävde mycket tid av sjuksköterskorna. 

Att skapa förtroende i vårdrelationen beskrevs också innebära att vara ärlig med hur 
självskadebeteendet skadade patienternas hälsa samt att vara tydlig med vilka vårdåtgärder 
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som krävdes. Trots att sanningen kunde vara hård för patienterna att höra behövde de ibland 
få sanningen istället för att förringa självskadebeteendets konsekvenser. Det ansågs viktigt 
för att ge patienterna sjukdomsinsikt och förståelse för hur allvarlig situationen var, vilket 
beskrevs med: 

Att man säger sanningen svider ibland men, ibland så, man kan inte alltid hålla handen utan 
oftast som jag upplever att de behöver, de behöver få sanningen inte något ja men det kommer 
gå så bra så, utan att det här är vad som hänt, det här påverkar dig, och det här måste vi göra 
(Ip gul). 

Sjuksköterskornas erfarenheter belyste att förtroende även kunde skapas i vårdrelationen när 
de tillsammans med patienterna lade upp korta planer som var genomförbara. För att 
etablera och behålla en förtroendefull vårdrelation ansågs det betydelsefullt att 
sjuksköterskorna höll sina löften och de tidsplaner som satts upp tillsammans med 
patienterna. 

5.2 Brist på tillit i vårdrelationen 
Sjuksköterskorna beskrev brist på tillit i vårdrelationen mellan sjuksköterskorna och 
patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskorna kunde känna sig misstrodda av 
patienter som tvivlade på deras välvilja och förmåga att kunna hjälpa patienterna. 
Sjuksköterskorna upplevde i sin tur brist på tillit gentemot de patienter som ansågs ha ett 
oförutsägbart beteende eller upplevdes som manipulativa, vilket medförde känslan av 
osäkerhet i vårdrelationen med dessa patienter. Dessutom upplevde sjuksköterskorna 
bristande motivation i vårdrelationen när dem inte kunde lita på patienterna.  

5.2.1 Känna sig misstrodd 

I sjuksköterskornas erfarenheter framkom att de i många fall upplevde att de inte hade 
patienternas tillit och kände sig misstrodda i vårdrelationen. Sjuksköterskorna beskrev 
erfarenheter av att känna sig misstrodda när patienterna valde att skada sig själva eller begå 
självmordsförsök på avdelningen istället för att anförtro sig åt sjuksköterskorna när de 
mådde dåligt. Sjuksköterskorna menade att patienternas misstro kunde grunda sig i en 
uppfattning att sjuksköterskorna inte kunde göra någonting för att hjälpa patienten med 
dennes självskadebeteende. Det ledde till att patienterna inte ville berätta om sig själva 
eftersom de inte såg någon mening med att delge sjuksköterskan sina problem, vilket 
beskrevs med:  

Att de kan tänka att ja men det är ingen idé att jag berättar för dig, ja men nej det är ingen idé 
att jag berättar för dig för det händer i alla fall ingenting eller aja det blir som vanligt jag går 
till psyk och sen blir jag utskriven (Ip grön).  

Sjuksköterskorna beskrev även att de kände sig misstrodda i vårdrelationen när de upplevde 
att patienterna tvivlade på deras välvilja, att de inte litade på att sjuksköterskorna genuint 
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ville dem väl. Trots att sjuksköterskorna ville patienterna väl och gjorde sitt yttersta för att 
patienterna skulle må bra kunde de ända uppleva brist på patienternas tillit. 
Sjuksköterskornas känsla av att vara misstrodd kunde också uppkomma i situationer när 
patienterna ville ha läkemedel som sjuksköterskorna inte kunde ge. Om de uttryckte ett 
behov av läkemedel kunde sjuksköterskorna säga att de ska försöka hjälpa patienterna så bra 
de kan. När de sedan efter direktiv från läkaren inte fick ge något läkemedel, upplevde 
sjuksköterskorna att det resulterade i brist på tillit från patienternas sida. Detta problem 
kunde också visa sig i de situationer patienterna fått löften av personal på akutmottagningen 
om att få exempelvis lugnande läkemedel när de kom till avdelningen. Sjuksköterskorna på 
avdelningen upplevde sedan misstro från patienterna när de inte fick ge dem något 
läkemedel. I dessa situationer framkom erfarenheter av att vårdrelationen blev direkt 
hindrad, särskilt i de fall när behovet av läkemedel var det som upplevdes betyda mest för 
patienterna. Sjuksköterskorna beskrev även erfarenheter av att känna sig misstrodda i 
vårdrelationen med de patienter som var så psykiskt påverkade efter att ha förgiftat sig att de 
inte ansågs veta sitt eget bästa. Patienterna ville då inte ta emot hjälp, kommunicera eller att 
sjuksköterskorna skulle befinna sig inne på patientsalen. I dessa fall kunde sjuksköterskorna 
ge upp efter flera misslyckade försök att samtala med patienten.  

5.2.2 Känna osäkerhet 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att de kunde uppleva brist på tillit i vårdrelationen 
med de patienter med självskadebeteende som ansågs oförutsägbara. Det beskrevs särskilt 
upplevas i mötet med patienter som sjuksköterskorna visste kunde utgöra ett hot mot sig 
själva eller personalen genom att bete sig aggressivt, samtidigt som de ibland kunde uppträda 
lugnt utan att visa tecken på aggressivitet. Patienternas beteende gav känslan av att inte 
kunna lita på patienterna vilket medförde en osäkerhet hos sjuksköterskorna inför varje 
vårdtillfälle med oförutsägbara patienter, för att de inte visste hur patienterna skulle agera 
eller bete sig. En sjuksköterska beskrev erfarenheten av hur vårdrelationen med en patient 
som ansågs oförutsägbar gestaltade sig: 

Man försöker och försöker men det är helt hopplöst och så tänker man nu har den här 
vårdrelationen blivit… Nu har det blivit bra liksom, nu har vi pratat en stund det har blivit bra 
och så går man ut från rummet så hör man något som brakar där inne (Ip lila). 

Sjuksköterskorna berättade även om sina erfarenheter av att patienterna kunde vara 
manipulativa vilket ansågs viktigt att ha i åtanke, eftersom de kunde utnyttja 
sjuksköterskorna på ett negativt sätt för att få det dem ville ha. Erfarenheterna skildrade hur 
patienter uppfattades som manipulativa genom att spela ut vårdpersonalen mot varandra. 
Det kunde exempelvis handla om att patienter uppgett att de blivit lovade läkemedel av 
någon annan i vårdpersonalen, men som efteråt visat sig vara falskt. Sjuksköterskorna kände 
då osäkerhet eftersom de inte kunde lita på patienterna när de inte var ärliga. Då 
sjuksköterskorna i dessa fall inte litade på patienterna beskrevs vikten av att ha tydliga 
gränser i vårdrelationen, en av sjuksköterskorna beskrev detta som att ”jag måste samtidigt 
ha en gräns och vara tydlig för att vissa av de patienterna kan litegrann, missförstå mig rätt, 
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ger man dem lillfingret så tar dem hela handen” (Ip grön). Om det inte fanns gränser i 
vårdrelationen kunde patienterna utnyttja sjuksköterskorna på ett negativt sätt. 

5.2.3 Känna bristande motivation 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att känna bristande motivation i vårdrelationen 
när de inte hade tillit till patienterna. Det var exempelvis när patienter ansågs vara 
uppmärksamhetssökande och sjuksköterskorna därför inte tog deras självskadebeteende på 
allvar. Sjuksköterskorna kunde då istället för att lita på att patienterna faktiskt mådde 
psykiskt dåligt och hade exempelvis ångest prata med dem på ett tillrättavisande sätt med en 
sträng attityd. Motivationen till att hjälpa patienterna blev då sämre, det beskrevs som att ”då 
visar man kanske inte riktigt samma vård heller, vissa söker ju bara uppmärksamhet och då 
blir man lite hårdare mot dem faktiskt” (Ip blå).  

Sjuksköterskorna beskrev även erfarenheter av att de kunde känna bristande motivation när 
de inte kunde tillgodose patienternas behov av tid och närvaro från sjuksköterskorna. När 
sjuksköterskorna inte kunde uppfylla patienternas behov förekom det att patienterna hotade 
med att med att begå självmord eller skada sig själva på avdelningen, vilket medförde att 
sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde lita på patienterna. Sjuksköterskorna beskrev 
bristande motivation i dessa situationer på grund av att känslor som stress och irritation tog 
överhanden i vårdrelationen, det beskrev med: 

Man blir bara irriterad på dem ibland tyvärr. Så bara för att man själv är stressad så tänker 
man bara nej jag har inte tid och ligga här med dig jag måste gå vidare till en annan patient 
och då kan det vara såhär ja men då går jag och tar livet av mig, och vad ska man säga då 
liksom… Då kan det många gånger bli att man bara är irriterad (Ip rosa). 

I sjuksköterskornas erfarenheter framkom att känslan av bristande motivation också kunde 
upplevas när patienter ofta återkom till avdelningen på grund av sitt självskadebeteende. 
Känslan av bristande motivation grundades i att sjuksköterskorna inte kunde lita på att 
patienterna skulle sluta med att skada sig själva trots att sjuksköterskorna engagerade sig i 
att försöka hjälpa patienterna och värnade om vårdrelationen dem emellan. Det faktum att 
patienternas hälsa inte förbättrades fick även sjuksköterskorna att känna sig otillräckliga i 
sina försök till att hjälpa patienterna vilket ytterligare gav känslan av bristande motivation. 

6 DISKUSSION 

Syftet var att utforska sjuksköterskors erfarenheter gällande deras vårdrelation med patienter 
med självskadebeteende. Resultatet besvarade syftet som visade att sjuksköterskornas 
bemötande var av betydelse för vårdrelationen och likaså tilliten mellan sjuksköterskorna och 
patienterna.  
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Diskussionsavsnittet innehåller en resultatdiskussion där resultatet diskuteras ihop med 
bakgrunden, följt av en metoddiskussion samt en forskningsetisk diskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 
Nedan följer en diskussion av examensarbetets resultat med inspiration utifrån de två 
kategorierna som relateras till bakgrunden. Det reflekteras även kring hur resultatet kan 
användas i praktisk tillämpning och eventuella kliniska implikationer. 

6.1.1 Bemötande 

Resultatet visade på betydelsen av att sjuksköterskan bekräftade patienten genom att se 
patienten som en person och inte identifiera patienten med ett självskadebeteende eller en 
diagnos. Det innebar att sjuksköterskan visade respekt för patientens värde som människa, 
och såg denne som en person i behov av hjälp. Denna syn på patienten kan knytas an till 
Erikssons (1987b) beskrivning av patientbegreppet som får en djupare betydelse genom att ta 
det från en diagnos till begreppet patienten som den lidande människan. Författarna ser 
detta som en viktig tanke i sjuksköterskans vård av patienter med självskadebeteende, 
eftersom tidigare forskning av Taylor m.fl. (2009) visar att patienter upplever att 
sjuksköterskor koncentrerar sig mest på patienternas fysiska problem utan hänsyn till deras 
mentala tillstånd med tankar och känslor. I resultatet beskrevs även hur sjuksköterskorna i 
vårdrelationen inte dömde patienterna för deras destruktiva handlingar. Detta 
förhållningssätt till destruktiva handlingar kan verifieras i Hawtons (2004) beskrivning av att 
självskadebeteendet ses som ett sätt att undkomma ångest och förmedla ett behov av hjälp. 
Det kan även ses likheter i Taylor m.fl. studie där patienter förklarar att de inte alltid söker 
förståelse från vårdpersonalen, utan att de önskar att någon bara lyssnar utan att döma, samt 
visar omtanke och stöd. Detta ser författarna till examensarbetet blir särskilt aktuellt i 
vårdandet av patienter med självskadebeteende, eftersom sjuksköterskan under den 
somatiska behandlingen förmedlar att patienten om den vill eller när patienten känner sig 
redo kan dela med sig av sina tankar och känslor utan att bli dömd.  

Resultatet belyste betydelsen av att sjuksköterskorna visade intresse för patienterna som 
förmedlade intentionen att hjälpa patienterna. Det kan kopplas till Erikssons (1987a) 
beskrivning av en vårdkultur som förmedlar viljan att lindra patienternas lidande genom en 
stående inbjudan. Författarna till examensarbetet reflekterar kring hur en tillämpning av 
Erikssons vårdkultur i form av ett inbjudande förhållningssätt kan skapa en atmosfär där 
patienten upplever att den kan prata om sina tankar och känslor inför en intresserad och 
närvarande sjuksköterska. Oavsett om patienter med psykisk ohälsa befinner sig inom den 
psykiatriska vården eller på en somatisk avdelning, kan sjuksköterskorna genom ett 
inbjudande förhållningssätt visa intresse och tillgänglighet genom att ställa frågor och lyssna 
på patienten. I resultatet beskrevs även sjuksköterskornas erfarenheter av att det i 
bemötandet av dessa patienter krävdes mod att ställa frågor som berör starka känslor som 
exempelvis frågor om varför patienten vill skada sig eller dö. Författarna till examensarbetet 
reflekterar kring om det även krävs mod att bemöta de känslor som uppstår vid dessa frågor. 
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Kasén (2012) beskriver hur patienten genom att öppna sig och berätta om sitt innersta 
skapar en ömsesidig beröring som är en viktig aspekt i vårdrelationen. Men att det dock är 
viktigt att i dessa situationer våga visa sig berörd av patientens berättelse och delge sina 
reaktioner för att kunna hjälpa patienten utveckla en trygg personlighet. 

I resultatet framkom hur sjuksköterskorna kunde uppleva att vissa patienter som var 
återkommande satt sig i hjärtat. Med stöd i Kaséns (2012) forskning om vårdrelationen kan 
dessa erfarenheter av relationen med återkommande patienter anses som en vårdande 
vårdrelation, eftersom den vårdande vårdrelationen beskrivs utgå ifrån en osjälvisk kärlek 
där vårdaren vårdar med hjärtat. Resultatet visade att sjuksköterskorna kunde uppleva 
positiva känslor, engagemang och medlidande i vårdrelationen med återkommande 
patienter. Enligt Eriksson (2014) är det i vårdrelationen som patientens personlighet och 
sjuksköterskans kärleksfulla vårdande visar sig. Examensarbetets författare reflekterar över 
hur sjuksköterskornas känslofyllda vårdrelation med återkommande patienter kan ses som 
ett exempel på hur en vårdande vårdrelation kan yttra sig. Enligt Kasén (2002) handlar en 
vårdande vårdrelation om att bli berörd och beröringen är ömsesidig. Att våga visa sig berörd 
är enligt Kasén ett sätt att skapa förbindelse, vilket kan förklara sjuksköterskornas positiva 
känslor i mötet med återkommande patienter. Vidare kan resultatet som berör 
vårdrelationen med återkommande patienter relateras till Erikssons beskrivning av att 
vårdrelationen främjas av kontinuitet för att bygga upp en djup och trygg relation. Vårdaren 
kan genom en sådan relation erhålla optimal kunskap om patienten som gör att 
vårdprocessen blir vårdande. Författarna till examensarbetet anser att kontinuitet i 
vårdandet av patienter med självskadebeteende kan vara något att med fördel ta i beaktande 
när vården kring dessa patienter organiseras.   

Resultatet lyfte fram att patienterna ibland behövde få höra sanningen, att ärlighet var det 
som dem behövde för att få sjukdomsinsikt och förståelse för hur allvarlig situationen var. 
Författarna reflekterar dock kring om denna konfrontering kan vara känslig i vårdrelationen 
med patienter med självskadebeteende, eftersom det även är viktigt att ge patienterna 
bekräftelse. Författarna menar att det kan krävas en balansgång mellan att ge patienterna 
bekräftelse och att konfrontera patienterna genom att vara ärlig gällande konsekvenserna av 
deras destruktiva beteende. Att sjuksköterskorna behöver ha någon form utav 
fingertoppkänsla för att inte förmedla till patienterna att de inte duger, eftersom patienter 
med självskadebeteende enligt tidigare forskning av Milnes m.fl. (2002) ofta redan känner en 
hopplöshet om sig själva och sitt framtida liv. Konfrontering i vårdrelationen kan då ses som 
problematiskt eftersom patienterna kan vara känsliga med ett bräckligt självförtroende.  

6.1.2 Tillit 

Resultatet belyste att sjuksköterskorna i många fall upplevde att de inte hade patienternas 
tillit och kände sig misstrodda i vårdrelationen, som grundades i uppfattningen att 
sjuksköterskorna inte kunde göra någonting för att hjälpa patienterna med deras 
självskadebeteende. Detta verifieras av Taylor m.fl. (2009) där patienter beskriver hur de 
uppfattar att vårdpersonal, där sjuksköterskor ingår, har bristande kunskap om 
självskadebeteende och hur patienter med denna problematik ska bemötas. Det bekräftas 
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även av Martin och Chapman (2014) och Conlon och O´Tuathail (2012) som belyser 
sjuksköterskornas brist på utbildning inom området. Utifrån detta uppmärksammas att både 
patienter och sjuksköterskor anser att det saknas kunskaper om självskadebeteende inom 
somatisk vårdkontext. Utbildning inom självskadebeteende är enligt Wimmer m.fl. (2015) 
något som kan ge sjuksköterskor möjlighet att utveckla ett bättre bemötande gentemot 
patienter med självskadebeteende och förbättra hanteringen av deras vård. 

Författarna till examensarbetet för ytterligare diskussion kring resultatet som belyser 
sjuksköterskornas erfarenheter av att patienter inte litar till deras vilja och förmåga att kunna 
hjälpa patienterna. Författarna reflekterar kring om sjuksköterskor i vårdandet av patienter 
med självskadebeteende inom somatisk vård kan uppleva det svårt att hjälpa patienterna 
under dessa förhållanden. Enligt tidigare forskning förekommer känslor av att det är svårt att 
hjälpa patienter som ofta återkommer på grund av självskadebeteende (Conlon & 
O´Tuathail, 2012). Författarna reflekterar även kring ifall svårigheter att se en förbättring i 
patienternas psykiska hälsa, eftersom de återkommer på grund av sitt självskadebeteende, 
kan bidra ytterligare till att sjuksköterskor inom somatisk vård upplever det problematiskt 
att hjälpa dessa patienter. Vidare kan det vara svårt att veta ifall mötet och vården under 
sjukhusvistelsen har haft någon positiv effekt på patientens hälsa. Då psykisk ohälsa är något 
som i regel inte botas under enbart en kortvarig sjukhusvistelse på en somatisk 
vårdavdelning, kanske ändå ett bra möte kan göra en positiv skillnad i patientens situation 
längre fram i tiden, utan att vårdaren nödvändigtvis får veta det. Trots att det kan kännas 
svårt att hjälpa dessa patienter vill författarna tro att ett gott möte och en givande 
vårdrelation under den somatiska behandlingen kan ge patienten positiva känslor i sin 
annars negativa situation. Det kanske bidrar till att patienten kan tillägna sig och delta i den 
psykiatriska vården på ett hälsofrämjande sätt. Utifrån denna vision utgår vårdandet ifrån 
Erikssons (1987b) helhetssyn på människan som en unik enhet av kropp, själ och ande där 
både patientens fysiska och psykiska problem prioriteras och som i längden förhoppningsvis 
bidrar till en förbättrad situation och hälsa. I grunden längtar människan efter gemenskap 
med andra människor för att ge och få kärlek och därigenom uppleva tro och hopp. Att alltid 
sträva efter att skapa en god vårdrelation med en patient är således aldrig bortkastad tid. 

I resultatet framkom hur sjuksköterskorna kände brist på motivation i vårdrelationen när 
patienterna ansågs uppmärksamhetssökande och att de därför inte tog patienternas 
självskadebeteende på allvar. Författarna till examensarbetet uppfattar här en svårighet i 
utformandet av varje patients unika vård. Eriksson (2014) menar att det är i vårdrelationen 
som patientens unika problem, behov och begär synliggörs. Svårigheten som ses är om 
sjuksköterskornas bristande motivation bidrar till att erbjudandet om en vårdrelation från 
sjuksköterskorna inte finns, vilket kan leda till att patientens problem, behov och begär inte 
blir synliggjorda. I ljuset av Martin och Chapmans (2014) studie kan detta även 
utkristalliseras i de fall patienterna anses uppmärksamhetssökande och därtill bemöts med 
frustration av sjuksköterskorna. Författarna till examensarbetet menar att när 
sjuksköterskorna sätter en etikett på en patient som enbart uppmärksamhetssökande, kanske 
deras bakomliggande problem, behov och begär inte framkommer som enligt Eriksson 
synliggörs i vårdrelationen. Detta fenomen kan förklara Conlon och O´Tuathails (2012) 
forskning som visar att sjuksköterskor känner att de inte kan hjälpa patienter med 
självskadebeteende som ofta återkommer till akutmottagningen. Författarna till 
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examensarbetet reflekterar kring om det kan bero på en vårdrelation som inte ger patienten 
utrymme att delge sina unika problem, behov och begär, vilket kan göra det svårt att veta hur 
patientens vård bör utformas. 

I examensarbetets resultat uppmärksammades att sjuksköterskorna kunde känna sig 
otillräckliga i sina försök till att hjälpa patienterna när de ofta återkom till avdelningen på 
grund av sitt självskadebeteende, vilket ledde till bristande motivation hos sjuksköterskorna. 
Det kan ses likheter i Conlon och O´Tuathails (2012) studie som visar att sjuksköterskor 
upplever frustration när de känner att de inte kan hjälpa dessa patienter vilket resulterar i ett 
negativt bemötande. Om sjuksköterskorna upplever bristande motivation till att hjälpa 
patienten, reflekterar författarna över hur känslorna omedvetet kan spegla sig i 
sjuksköterskans förhållningssätt och vårdrelation med patienten. Detta leder till ett 
förhållningssätt som inte är i enlighet med Erikssons (1987b) beskrivning av ett vårdande 
som bör präglas av tro, hopp och kärlek i sjuksköterskans hållning till patienten. Författarna 
tänker att sjuksköterskornas brist på motivation kan förmedla en hopplöshet om patientens 
situation. Det negativa förhållningssättet kan tolkas som brist på att erbjuda sitt tålamod, 
vilket är paradoxalt då dessa patienter kanske är de som mest behöver det, eftersom patienter 
med självskadebeteende enligt Milnes m.fl. (2002) ofta redan lever med känslor av 
hopplöshet om sin situation och framtid. Haw och Hawton (2008) menar dessutom att 
självskadebeteendet ofta grundar sig i att patienten upplever sina problem i livet som 
olösliga. Sjuksköterskan bör därför fungera som en stöttepelare för patienten som förmedlar 
hopp och tro på en förbättring av situationen. Om patienten upplever att sin stöttepelare har 
tappat hoppet och tron om situationen är det tvivelaktigt att patientens hälsa kommer att 
förbättras. Däremot föreligger en stor sannolikhet att patientens hälsa och situation riskerar 
att försämras då patienten kan uppleva sig lämnad i sitt lidande. Enligt tidigare forskning av 
Hawton m.fl. (2015) kan dessutom sjuksköterskans bemötande vara avgörande för om 
patienten söker vård vid nästa episod av självskadebeteende. Således kan sjuksköterskans 
förhållningssätt och motivation till att hjälpa patienten ses som betydelsefullt för patientens 
överlevnad eftersom självskadebeteende är en riskfaktor för framtida suicidförsök. Detta 
styrks även av Milnes m.fl. som menar att självmordsfrekvensen under det första året efter en 
självskada är hundra gånger högre än hos den allmänna befolkningen. 

 

6.1.3 Praktisk tillämpning 

Författarna till examensarbetet ser att resultatet i praktiken kan tillämpas av sjuksköterskor 
som ett stöd inför att möta patienter med självskadebeteende. Erfarenheterna kan på ett 
fördelaktigt sätt berika sjuksköterskors förståelse och inställning till vårdandet av denna 
patientgrupp och bidra till att öka deras möjligheter att skapa en god vårdrelation med dessa 
patienter. Resultatet visar även på att sjuksköterskor kan vara trygga med att utbildning i 
vårdvetenskap och vårdande relation kan vara nog så hälsobefrämjande för patienter som 
utbildning inom medicinsk vetenskap, att alla problem nödvändigtvis inte behöver lösas. 

Resultatet kan dessutom ses som berikande för sjuksköterskor som reflektion eller 
diskussionsunderlag på arbetsplatser där patienter med självskadebeteende vårdas. Ur ett 
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vidare perspektiv skulle resultatet kunna vara till nytta inom hela hälso- och sjukvården, och 
inte enbart för sjuksköterskeprofessionen utan för all vårdpersonal som kommer i kontakt 
med patienter som vårdas för självskadebeteende. 

6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetets metoddiskussion utgår ifrån en kvalitetsgranskning som enligt Polit och 
Beck (2012) redogör för trovärdigheten i en studies resultat genom att undersöka giltighet, 
tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Dessa begrepp är den kvalitativa forskningens 
motsvarighet till validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och neutralitet som är tradition inom 
kvantitativ forskning. 

6.2.1 Giltighet 

Giltighet beskrivs enligt Polit och Beck (2012) som ett mått på resultatets sanningshalt vilket 
innebär att studiens resultat motsvarar studiens syfte. Resultatet anses giltigt om det lyfter 
fram det representativa som beskriver det studien var ämnad att utforska. Utifrån denna 
definition av giltighet har examensarbetet kontinuerligt ställt datamaterialet mot 
examensarbetets syfte. I analysen har benämningarna på koder, underkategorier och 
kategorier granskats med avseende på om de överensstämmer med textens innehåll i 
resultatet med hjälp av handledare som tredje part. Enligt Polit och Beck är det värdefullt för 
trovärdigheten om personer insatta i ämnet och forskning granskar om benämningarna 
verkar rimliga och abstraheringen trovärdig. Intervjufrågorna har formulerats utifrån syftet 
vilket ledde till att intervjuerna genomsyrades av examensarbetets syfte och att 
datamaterialet därmed kunde besvara syftet. Intervjuerna transkriberades ordagrant, 
därefter identifierades meningsenheter som svarade på syftet. Det datamaterial som inte 
ansågs svara på syftet utelämnades i analysen. Eftersom datamaterialet filtrerades genom 
examensarbetets syfte följer resultatet en röd tråd som skapar en överblick av datamaterialets 
innehåll vilket underlättade analysprocessen. Eftersom metoden har utgått ifrån en kvalitativ 
innehållsanalys med fokus på att belysa likheter och skillnader i människors erfarenheter har 
urvalet inkluderat informanter av både kvinnligt och manligt kön i olika åldrar. Att ha 
variation i urvalet ökade möjligheterna för att området i studien skulle belysas utifrån olika 
erfarenheter. Författarna till examensarbetet är medvetna om att en större variation på 
erfarenheter kunde ha erhållits med fler deltagare i studien. Dock har fler deltagare inte 
använts då det inom ramen för examensarbetet skulle varit svårt att utöka studien med fler 
informanter. Författarna har även haft i åtanke att inte använda fler deltagare på grund av 
risken för en negativ påverkan på studiens kvalitet som enligt Trost (2010) kan ske i 
analysprocessen om datamaterialet är för stort i relation till tidsramen. Urval, datainsamling 
och analysarbete har beskrivits noggrant för att läsaren själv ska få möjlighet att bedöma 
giltigheten. Analysprocessens genomförande har beskrivits både i löpande text samt i tabeller 
över kondensering- och abstraheringsprocessen som ger läsaren möjlighet att följa 
analysprocessen från urval till datainsamling, kondensering och abstrahering. I 
presentationen av resultatet har även citat från de transkriberade intervjuerna använts för att 
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ge styrka och tydlighet åt resultatet. Det ger även läsaren chansen att bedöma giltigheten 
utifrån examensarbetets syfte. 

6.2.2 Tillförlitlighet 

Att noggrant beskriva analysarbetet och redogöra för sina ställningstaganden under hela 
forskningsprocessen beskrivs enligt Polit och Beck (2012) även vara viktigt för att stärka 
arbetets tillförlitlighet. Det är en förutsättning för att studien ska ha en tillförlitlighet över tid 
som gör att den kan upprepas under liknande förhållanden och få liknande resultat. I 
examensarbetet har båda författarna läst samtliga transkriberade intervjuer och enskilt lyft 
ut meningsenheter som ansågs svara på syftet, för att därefter tillsammans diskutera och 
reflektera över vilka meningsenheter som uppfyllde giltighetskriterierna genom att svara på 
examensarbetets syfte. Ett exempel på vikten av reflektion är att meningsenheter som valts ut 
vid närmare reflektion inte svarade på syftet tillräckligt varpå dessa uteslöts från resultatet. 
Fortsättningsvis har författarna gemensamt genomfört analysprocessen, vilket ökar 
tillförlitligheten i resultatet. Eftersom analysarbetet har skett med hjälp av reflektion över 
och diskussion kring olika tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer mellan de två 
författarna har underkategori- och kategoribenämningar bearbetats. Genom att få olika 
synvinklar på dessa har underkategorier och kategorier omarbetats för att bli mer stringenta 
och mer korrekt återspegla resultatets innehåll och examensarbetets syfte. Det anses viktigt 
att ta hänsyn till hur förförståelse påverkar en studie, i och med att båda författarna är 
verksamma inom samma profession kan det leda till trångsynthet vilket sänker forskningens 
tillförlitlighet. Examensarbetets författare är medvetna om att deras förkunskaper inom 
ämnet kan ha haft en inverkan på examensarbetets innehåll, eftersom båda författarna har en 
utbildning inom hälso- och sjukvård. Dessutom har den ena av författarna haft sin 
verksamhetsförlagda utbildning på den avdelning datainsamlingen genomfördes, vilket 
innebär att förkunskaper som insikt i vårdandet av patienter med självskadebeteende 
tillägnats. Medvetna om detta har författarna reflekterat över och diskuterat examensarbetets 
innehåll med utomstående aktörer för att uppmärksamma aspekter som inte författarna haft 
i åtanke. Det ledde till att författarna uppmärksammade vikten av att utveckla och tydliggöra 
det som för dem varit självklart men för andra personer utan samma förkunskaper varit 
otydligt. 

6.2.3 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar enligt Polit och Beck (2012) om att kunna tillämpa studien inom 
andra sammanhang än det som anges i examensarbetet, och i vilken utsträckning resultatet 
kan överföras till andra grupper eller situationer. Författarna kan skapa förutsättningar för 
överförbarhet genom att ge en noggrann beskrivning av studiens uppbyggnad och 
genomförande, där alla steg i forskningsprocessen redovisas. Dock är det läsaren själv som 
avgör i vilken grad studien är överförbar. I examensarbetet har författarna haft avsikt att på 
ett tydligt och strukturerat sätt redogöra för läsaren hur arbetet byggts upp och genomförts, 
samt att alla steg i forskningsprocessen redovisas. Detta har gjorts med syftet att underlätta 
för läsaren att kunna följa med i varje steg utav examensarbetets arbetsprocess. Exempel på 
denna struktur kan urskiljas i examensarbetets beskrivning av metodavsnittets alla delar där 



25 

urval, datainsamling och dataanalys beskrivs steg för steg. I urvalet av informanter har 
författarna medvetet sett till att både kvinnor och män deltog i datainsamlingen, med 
intentionen att öka examensarbetets överförbarhet då resultatet kan tillämpas i sammanhang 
där både kvinnor och män är verksamma. Författarna har reflekterat över om denna studie 
skulle kunna haft en högre överförbarhet om den utförts med fler informanter, samt om 
deltagarna hade bestått av lika många män som kvinnor. Studien hade förmodligen även fått 
en större uppmärksamhet från allmänheten och vårdverksamheter genom att vara mer 
omfattande, med ett resultat som är mer generaliserbart och representativt för en större 
målgrupp. 

6.2.4 Delaktighet 

Enligt Polit och Beck (2012) kan inte resultatet i kvalitativ forskning med intervjuer ses som 
oberoende av forskaren då dennes delaktighet i datainsamlingen gör forskaren till en 
medskapare av texten. Examensarbetets författare har upptäckt detta under genomförandet 
av datainsamlingen. Under intervjuerna som utformades efter en semistrukturerad form 
improviserades följdfrågor som användes för att få informanterna att mer utförligt och 
nyanserat berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Följdfrågorna som ställdes gjorde 
oundvikligt författarna till medskapare av texten eftersom frågorna var beroende av 
författarnas personliga förkunskaper och åsikter, som då direkt påverkade vilka delar i 
intervjun som följdfrågorna uppmärksammade. Det kunde även leda till att följdfrågorna 
tvingade informanten att prata om ett ämne som den kanske inte skulle uppmärksammat 
själv. Informanterna kanske hade velat belysa andra delar av intervjun som var mer 
betydelsefulla enligt dem själva. I och med att författarna varit medvetna om detta har de 
under intervjuerna försökt minimera denna negativa delaktighet genom att ge informanterna 
tid att i lugn och ro tänka över sina svar och inte avbryta tystnad med nya frågor som annars 
kunnat styra informanterna i en viss riktning. Samtidigt upplevde författarna att deras 
delaktighet under intervjun även kunde vara positiv då följdfrågorna fick informanterna att 
delge djupare berättelser. Följdfrågorna uppmuntrade också informanterna att prata om 
andra aspekter som ansågs betydelsefulla och svarade väl an på syftet. Valet av 
examensarbetets manifesta analys har också bidragit till att motverka författarnas 
delaktighet då analysen av datamaterialet hållit sig till det textnära innehållet med en mindre 
påverkan av författarnas egna tolkningar. Sjuksköterskorna på avdelningen fick möjligheten 
att innan datainsamlingen läsa igenom examensarbetets PM, vilket bidrog till att de fick en 
större insikt i examensarbetets bakgrund, det ser författarna som både positivt och negativt. 
De positiva aspekterna kunde vara att sjuksköterskorna genom en större insikt i 
examensarbetets bakgrund kunde göra ett mer medvetet val om sitt deltagande i studien. Det 
gav även sjuksköterskorna möjlighet att förbereda sig på vad intervjun skulle handla om och 
då ha chansen att tänka över sina erfarenheter för att sedan ha lättare att sätta ord på dessa 
under intervjun. De negativa aspekterna kunde vara ifall sjuksköterskorna efter att ha läst 
igenom examensarbetets PM redan innan intervjun vet vad författarna vill fokusera på och då 
svarar efter det istället för att utgå ifrån spontana tankar och känslor om sina egna 
erfarenheter. Exempelvis kan det vårdvetenskapliga perspektivet påverka sjuksköterskorna 
genom att de i intervjun vill svara upp till det idealiska vårdande som beskrivs. 
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6.3 Forskningsetisk diskussion 
Genom att i utförandet av examensarbetets forskningsprocess nogsamt följa 
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer har författarna till examensarbetet 
strävat efter att undvika etiska problem. Eftersom datainsamlingen har genomförts med 
intervjuer har författarna varit medvetna om att etiska problem kunnat uppstå. 
Examensarbetet har därför genomgått en etikprövning av etikprövningsgruppen på 
Mälardalens Högskolas akademi för hälsa, vård och välfärd (bilaga E), för att förebygga 
eventuella etiska problem. Examensarbetet har även följt forskningsetiska riktlinjer enligt 
Polit och Beck (2012) genom att tillämpa individskyddskravets fyra huvudkrav. Inga etiska 
problem har rapporterats till författarna under arbetets gång, vilket dock inte behöver betyda 
att informanterna inte upplevt några etiska problem, det kan helt enkelt vara så att 
författarna inte blivit upplysta om detta. Författarna har reflekterat kring det faktum att en 
av författarna haft sin verksamhetsförlagda utbildning på den avdelning datainsamlingen 
genomförts, något som kan ha varit ett etiskt problem. Det kan ha inneburit en inverkan på 
deltagarna genom att de kan ha känt en större skyldighet att delta i studien av moraliska skäl. 
Författarna har varit medvetna om detta och har därför innan intervjuernas början varit noga 
med att poängtera för informanterna att deltagande i studien är frivilligt och att de 
närsomhelst kan avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. Tanken har även slagit 
författarna att de deltagare som blivit intervjuade kan ha blivit påverkade under intervjuns 
genomförande genom att ha varit bekant med den ena av författarna, och att det kan leda till 
att deltagarna är försiktiga med att uttala sig och säga sitt hjärtas mening. Under 
intervjuernas genomförande har författarna strävat efter att informanterna ska ge ärliga svar 
genom att återge sin personliga sanning i berättelserna utan att på något sätt försköna eller 
vinkla dessa utifrån vad de tror att författarna vill höra. En åtgärd var att innan intervjuns 
början göra informanterna införstådda med att de kommer vara anonyma och det som sägs 
inte kommer kunna härledas till en specifik person, på det sättet ville författarna få 
informanterna att känna att de kunde vara ärliga i sina svar. Författarna har även varit 
tydliga med att förmedla till informanterna att det är deras unika upplevelser och 
erfarenheter som är relevanta och att det inte finns något rätt eller fel i vad informanten 
svarar. 

En annan reflektion författarna diskuterat är hur deltagarna kan komma att påverkas av 
examensarbetet när det publicerats och finns tillgängligt för både arbetskollegor och 
verksamhetschefer att ta del av. Det kan upplevas som känsligt för deltagarna om de i 
intervjun uttryckt negativa upplevelser och erfarenheter kring mötet med patienter med 
självskadebeteende, som kan få dem att framstå som sämre sjuksköterskor enligt andras 
åsikter. Speciellt känsligt kan det vara om deltagarna upplever att de på något sätt hamnar i 
en negativ position på grund av att deras berättelser inte gagnar dem i förhållandet med 
verksamhetschefer eller arbetskollegor. För att förhindra att detta händer har författarna 
varit måna om att ge informanterna hög konfidentialitet bland annat genom att ge 
informanterna färgkoder istället för siffror, eftersom deras turordning vid intervjuerna kan 
ha varit kända av arbetskollegor och verksamhetschefer. 
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7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att utforska sjuksköterskors erfarenheter gällande deras 
vårdrelation med patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskornas bemötande hade en 
avgörande betydelse för hur vårdrelationen med patienterna kunde utvecklas. Det ansågs 
viktigt att i vårdrelationen bekräfta patienten och ta deras psykiska lidande på allvar. Att visa 
intresse som förmedlade intentionen att hjälpa patienterna beskrevs också vara betydelsefullt 
i bemötandet. Sjuksköterskorna kunde genom att visa intresse för patienterna bygga vidare 
på vårdrelationen, vilket medförde känslor av engagemang och medlidande hos 
sjuksköterskorna. Att skapa förtroende var av betydelse och sjuksköterskorna kunde genom 
en tydlig och öppen kommunikation skapa en förtroendefull vårdrelation med patienterna. 
Sjuksköterskorna beskrev brist på tillit i vårdrelationen mellan sjuksköterskorna och 
patienter med självskadebeteende. När patienterna tvivlade på sjuksköterskornas välvilja och 
förmåga att kunna hjälpa patienterna kände sjuksköterskorna sig misstrodda i 
vårdrelationen. De patienter som ansågs ha ett oförutsägbart beteende eller var manipulativa 
skapade upplevelsen av att inte kunna lita på patienterna vilket medförde att 
sjuksköterskorna kände osäkerhet i vårdrelationen med dessa patienter. Sjuksköterskorna 
kunde känna brist på motivation i vårdrelationen när de inte litade på patienterna. 

Vårdrelationen med patienter med självskadebeteende kan beskrivas som oundvikligt 
emotionell eftersom sjuksköterskan blir berörd oavsett om vårdrelationen upplevs som 
vårdande eller inte. Vårdrelationen kan skapa upplevelsen av ett kärleksfullt vårdande med 
känslor av engagemang och medlidande men även ge känslor av bristande motivation och 
osäkerhet.  

7.1 Förslag på vidare forskning 
Examensarbetets författare föreslår ytterligare forskning kring kontinuitet i relation till 
vårdandet av återkommande patienter med självskadebeteende. Hur skulle sjuksköterskor 
och patienter uppleva vården om den var organiserad med kontinuitet? Att göra en studie där 
återkommande patienter med självskadebeteende alltid vårdas av en mindre grupp 
sjuksköterskor som beroende av vilken av dem som var i tjänst har hand om patientens vård. 
För att sedan utvärdera hur patienterna upplever vården och hur det inverkar på deras 
situation och hälsa. Alternativt hur sjuksköterskorna upplever patienternas hälsoprocess och 
om de känner att de kan hjälpa patienterna på ett bättre sätt om detta arbetssätt skulle 
tillämpas.  

Avslutningsvis vill författarna till examensarbetet rikta ett varmt och stort tack till de 
sjuksköterskor som deltagit i studien samt verksamhetschefer som varit med och gjort denna 
studie möjlig.  
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BILAGA B INFORMATIONSBREV (VERKSAMHETSCHEF) 
 
Information om: Examensarbetet ”Vårdrelationen med patienter med självskadebeteende” 

Tillfrågan om deltagande i examensarbetet: Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som vill 
genomföra ett examensarbete med syfte att utforska sjuksköterskors erfarenheter gällande deras vårdrelation 
med patienter med självskadebeteende. Du tillfrågas härmed om tillåtelse att examensarbetets datainsamling 
(intervjuer) genomförs på er avdelning. 

Information om examensarbetet: 

- Examensarbetets praktiska genomförande: Vi ber om tillstånd att få genomföra intervjuer med 
fem legitimerade sjuksköterskor på 20-30 minuter som kommer att spelas in. Vi ser gärna att intervjun 
kommer att ske på arbetsplatsen under arbetstid för att underlätta deltagandet. De som vill delta ska ha 
arbetat minst fyra år som sjuksköterska på avdelningen. Intervjun kommer att beröra frågor om 
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sättet att komma överens med informanterna om exakt tid för intervjun är genom att du skickar deras 
namn och kontaktuppgifter till oss, sedan kontaktar vi dem.  

 
- Sekretessen: Då datainsamlingen sker via intervjuer med människor tillämpar vi individskyddskravets 

fyra huvudkrav för att följa forskningsetiska riktlinjer. För att deltagarnas personliga uppgifter ska 
behandlas de med största möjliga konfidentialitet, avidentifieras alla uppgifter som kan röja en 
deltagares identitet vid transkriberingen av intervjumaterialet. 
 

- Hur datamaterialet kommer att sparas: Datamaterialet kommer att förvaras på ett USB-minne i 
ett låst skåp hemma hos studenterna. När resultatet av datamaterialet är sammanställt och analyserat, 
samt när examensarbetet är godkänt kommer datamaterialet att raderas. 

 
- Vilka som har tillgång till datamaterialet: De inspelade och nedskrivna intervjuerna behandlas 

konfidentiellt. Handledare, examinator, seminarieledare och opponenter kommer endast ha tillgång till 
utskrivet och avidentifierat datamaterial, om så efterfrågas. 
 

Deltagandet är frivilligt: Informanterna informeras om att deltagandet i examensarbetet är helt frivilligt och 
att de kan närsomhelst avbryta deltagandet utan närmare motivering.  

Presentation av examensarbetets resultat: Undersökningen kommer att presenteras i form av ett 
examensarbete vid Mälardalens Högskola och för aktuell uppdragsgivare. Det kommer även att publiceras i 
databasen DiVA. 
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BILAGA C SAMTYCKESBLANKETT 

 
SAMTYCKE 

Till deltagande i examensarbetet: ”Vårdrelationen med 
patienter med självskadebeteende” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om det aktuella examensarbetet och haft 
tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en 
kopia på den skriftliga informationen och mitt samtycke. 

 

Genom min underskrift samtycker jag till: 

- att delta i examensarbetet 
- att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att ange 
orsak kan avbryta mitt deltagande. 

 

____________________________  ______________  

Deltagarens underskrift                 Datum 

 

____________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA D INTERVJUGUIDE 
Intervjuguiden är inspirerad av Kvale och Brinkmann (2014) och ska fungera som ett stöd till 
den som intervjuar genom att ge en överblick av det som ska tas upp under intervjun. 

Stöd gällande intervjuteknik:  

• Genomför ett uppvärmningssamtal för att skapa en lugn atmosfär och ett samspel mellan 
intervjuaren och informanten. 

• Ge ögonkontakt för att visa intresse. 
• Ställ frågorna på ett lugnt och tydligt sätt för att minska risken för att frågorna ska 

missuppfattas. 
• Ge informanten tid att tänka över sina svar, var inte rädd för tystnaden. 
• Ställ öppna följdfrågor och be informanten utveckla sina svar eller ge ett exempel. (”Kan du 

utveckla mer? Kan du ge ett/flera exempel? Vad hände sedan? Hur kände du då?”) 
• Var tydlig med att det är sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser som är i fokus. 

Information som ges till informanterna innan intervjuns start: �  

• Intervjun är frivillig, informanten kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare 
motivering. 

• Personliga uppgifter kommer att avidentifieras. 
• De inspelade och nedskrivna intervjuerna behandlas konfidentiellt. Handledare, examinator, 

seminarieledare och opponenter kommer endast ha tillgång till utskrivet och avidentifierat 
datamaterial, om så efterfrågas. 

• Intervjun kommer vara mellan 20-30 min. � 
• Intervjun kommer att spelas in på en mobiltelefon. � 
• Inspelat ljudmaterial kommer lagras på USB-minne i ett låst skåp. � 
• Information om inklusionskriterierna för studien. 
• Information att det är den unika informantens upplevelser och erfarenheter som är relevant. 

Tydliggör att det inte finns något rätt eller fel. � 
• Undersökningen kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Mälardalens 

Högskola och efter godkänd examination för aktuell uppdragsgivare. Examensarbetet kommer 
även att publiceras i databasen DiVA. 

• Har informanten några frågor innan intervjun startar? 
Intervjufrågor: �  

• Vad är en vårdrelation för dig? 
• Kan du berätta om ett patientfall där du upplevde att du fick en god vårdrelation 

med en patient som vårdats på avdelningen på grund av att ha förgiftat sig själv?  
Berätta gärna om ett eller flera exempel från dina egna erfarenheter. 
- Vad tror du bidrog till att du fick en god vårdrelation med patienten? 
- Vad upplever du främjar en god vårdrelation med dessa patienter? 

• Kan du berätta om ett patientfall där du upplevde att du fick en sämre 
vårdrelation med en patient som vårdats på avdelningen på grund av att ha 
förgiftat sig själv?  
Berätta gärna om ett eller flera exempel från dina egna erfarenheter. 
- Vad tror du bidrog till att vårdrelationen inte blev bra med patienten? 
- Vad upplever du hindrar en god vårdrelation med dessa patienter? 

• Upplever du någon skillnad i möjligheterna att skapa en vårdrelation med dessa 
patienter du just beskrivit jämfört med andra patienter som inte orsakat sin egen 
skada? 
Om ja: 

- Anser du att det är svårare eller lättare? 
- Kan du beskriva hur?
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BILAGA F SÖKMATRIS 
 

Databas Sökord Antal träffar Urval 

CINAHL plus2 nurse* attitude* 
”self-harm” 

57 Conlon & O’Tuathail 
(2012) 

CINAHL plus1 ”deliberate self-harm” 
”life problems” 

1 Haw & Hawton 
(2008) 

CINAHL plus1 “self-harm” 
”risk factor*” suicide* 
“psychosocial factors” 

38 Hawton m.fl. (2015) 

CINAHL plus2 attitude toward* 
“deliberate self-
poisoning” 
 

2 Martin & Chapman 
(2014) 

CINAHL plus2 “self-harm”  
life problem* finding* 

18 Townsend m.fl. 
(2016) 

CINAHL plus1 nurse* 
attitude toward* 
“self-harm” 

17 Wimmer m.fl. (2015) 

PubMed1 “self-harm” problem* 
hope* “suicidal intent” 

5 Milnes m.fl. (2002) 

PubMed1 attitude toward* clinical 
service* “self-harm” 

1 Taylor m.fl. (2009) 

PubMed1 poisoning* “paracetamol 
overdose” 
report* 

30 Leang m.fl. (2014) 

Science Direct1 “deliberate self-harm” 
 

30 Hawton (2004) 

 

1:SÖKNING MELLAN ÅRTALEN 2002-2016 MED FILTER ”FULLTEXT” OCH ”PEER REVIEWED”. 

2: SÖKNING MELLAN ÅRTALEN 2002-2016 MED FILTER ”PEER REVIEWED”.   

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


