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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Studier har visat att självskadebeteende är vanligt förekommande, speciellt bland 

unga människor, och att tusentals människor per år söker akutvård till följd av detta. 

Mörkertalet beräknas vara stort då många människor idag väljer att inte söka hjälp för detta.  

Det ingår i sjuksköterskans profession att bemöta personer med en humanistisk värdegrund 

och ha respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. Personer med 

självskadebeteende upplever idag att de blir dåligt bemötta av vårdpersonal och då forskning 

visat att negativa attityder hos sjukvårdspersonal leder till försämrad omvårdnad behövs 

kartläggning av  attityder hos sjuksköterskor.  

Syfte: Att beskriva vilka attityder sjuksköterskor har till personer med självskadebeteende 

Metod: Allmän litteraturstudie utifrån tio vetenskapliga artiklar. Beskrivande syntes användes 

vid innehållsanalys.   

Resultat: I resultatet framkom det att det finns kunskapsbrist hos sjuksköterskor gällande 

motiven till självskadebeteende; självskadebeteende attribuerades bland annat till 

uppmärksamhetsökandebeteende och manipulering. Det framkom även att sjuksköterskor 

upplever många negativa känslor i vården av patientgruppen.  

Slutsats: Sjuksköterskor upplever många negativa känslor i vården av personer med 

självskadebeteende samtidigt som de känner att de har lite förståelse för motiven till 

beteendet.  

Klinisk betydelse: Självskadebeteende bör uppmärksammas på sjuksköterskeprogrammet då 

patientgruppen väcker många negativa känslor och att studier visat att vården idag misslyckas 

med att bemöta dem på ett korrekt sätt.  
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ABSTRACT 
 

Background: Studies have shown that self-injurious behaviour is common, specially among 

young people. Thousands of people in Sweden seek emergency medical services as a 

consequence to self-injurious behaviour every year. The estimated number of unknown cases 

is expected to be high due to the fact that a lot of people never seek any help for this. It is 

included in the nurses’ profession to treat people with humanistic values and to have respect 

for the patients’ autonomy, integrity and dignity. Since patients with self-injurious behaviour 

experience that they are being treated in an undesirable manner by health care staff and that 

studies have shown that negative attitudes among health care staff leads to a deteriorated care 

there is a need of mapping nurses’ attitudes. 

Aim: To describe nurses’ attitudes to people with self-injurious behaviour.  

Method: A litterature review containing ten scientific articles analyzed with descriptive 

synthesis.   

Conclusion: Nurses experience a lot of negative emotions in the care of people with self-

injurious behaviour whilst they also feel that they don’t understand the motives for self-harm  

Implications: Self-injurious behaviour should be noted in the general nursing program due to 

the amount of negative feelings expressed among nurses and because studied have shown that 

the care is failing in treating them in a desirable manner.    
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Introduktion 
 
År 2011 publicerades boken ”Slutstation rättspsyk: om tvångsvårdade kvinnor som inte dömts 

för brott” (Åkerman & Eriksson, 2011). Boken handlar om unga kvinnor med allvarligt 

självskadebeteende som blir inlagda på rättspsykiatriska avdelningar då den öppna 

psykiatriska slutenvården misslyckats med omhändertagandet av dessa personer (ibid.). 

Vidare redogörs för en vård av dessa personer som genomsyras av olagliga tvångsåtgärder 

och ett inhumant bemötande (Åkerman & Eriksson, 2011). Denna bok väckte ett intresse hos 

författaren att fortsätta läsa om vården av personer med självskadebeteende. Efter att ha läst 

Statens beredning för medicinsk och social utvärderings systematiska litteraturöversikt som 

behandlar ämnet om hur personer med självskadebeteende upplever bemötande inom vården 

(SBU, 2015) blev det tydligt för författaren att vården av denna patientgrupp i dagsläget står 

inför problem. Vidare lästes boken ”Att tämja en vulkan: om emotionell instabilitet och 

självskadebeteende” som handlar om vården av personer med emotionellt instabil 

personlighets störning (Perseius, 2012). Hos patienter som lider av emotionellt instabil 

personlighetsstörning har en stor andel självskadebeteende (Oumaya, Friedman, Pham, Abou, 

Guelfi & Rouillon, 2008) och boken belyste en rad olika problem som vården står inför 

(Perseius, 2012). På grund av dessa fakta, i kombination med den aktuella utvecklingen av 

nationella högspecialiserade vårdenheter för personer med självskadebeteende (Nationella 

självskadeprojektet, 2016b), ansåg författaren att detta var ett viktigt ämne att belysa.         
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Bakgrund 
 
Forskning har visat att vården av personer med självskadebeteende har stora brister, detta 

belyser SBUs systematiska litteraturöversikt som visar nedslående resultat om hur 

patientgruppen upplever bemötande av vårdpersonal (SBU, 2015). I rapporten framkommer 

att personer med självskadebeteende har ett stort behov av att känna sig förstådda och att detta 

behov idag inte möts av omvårdnadspersonal (ibid.). Då man också har kunnat se att 

självskadebeteende är något som ökar i samhället (MSB, 2014) så tydliggör detta vikten av att 

det finns kompetent omvårdnadspersonal. Olika definitioner av självskadebeteende kommer i 

denna del av arbetet att utredas och vidare kommer det beskrivas hur attityder påverkar 

omvårdnaden av patientgruppen. Detta kommer sättas i relation till tidvattenmodellen som 

kommer att presenteras i bakgrunden och diskuteras i diskussionsdelen.  
 
Olika definitioner av självskadebeteende  
I den femte upplagan av Diagnostic and statistical manual of mental disorder (DSM-V) 

separeras självskadebeteende med suicidintention och självskadebeteende utan 

suicidintention; Suicidal behaviour disorder och Non-suicidal self injury (NSSI) (American 

Psychiatric Association, 2013). NSSI definieras som ett beteende där personen avsiktligt 

skadat sin kroppsyta och att dessa skador troligtvis leder till ytlig blödning, blåmärke eller 

smärta (ibid.). Skadorna uppstår genom att patienten skär, bränner, hugger eller slår sig själv 

(American psychiatric association, 2013). Detta skiljer sig från Suicidal behaviour disorder 

där inga tillvägagångssätt nämns; utan definitionen bygger på att patienten utfört en handling 

med förväntningen att dö (ibid.).  Det finns idag ett växande stöd till att separera dessa 

begrepp då forskning visat att motiven skiljer sig (Karman, Kool, Polawsky & van Meijel, 

2015). Denna separering debatteras livligt och oavsett ståndpunkt är det viktigt att ha i åtanke 

att dessa tillstånd kan överlappa och att en person faktiskt kan uttrycka båda intentionerna 

(Crowe, 2014). De vanligaste motiven till NSSI inkluderar affektreglering, att stå ut med 

plågsamma känslor, kommunicera den smärta personen känner, att straffa sig själv och att 

dissociera från känslor (Edmondson, Brennan & House, 2016). Det finns samband mellan 

självskada och suicid då personer med självskada löper större risk för suicid (Cooper et al., 

2005), personer med självskadebeteende kan löpa en 16 gånger högre risk för suicid i vuxen 

ålder efter vård för självskada (Beckman et al., 2016). 
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Sjävskadebeteende – Ett ökande problem i samhället    
I en svensk skolbaserad studie från 2011 rapporterade mellan 34-42% av ungdomarna som 

deltog att de vid något tillfälle självskadat och att 15-20% självskadat vid minst fem tillfällen 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2015). Det Nationella 

självskadeprojektet, som grundades av Sveriges kommuner och landsting 2011, rapporterar 

samma siffror gällande prevalenser hos ungdomar (Nationella självskadeprojektet, u.å). 

Vidare rapporterar myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2014, att 4000 män 

och 7200 kvinnor per år söker akut vård till följd av självskada. Rapporten från SBU, 2015, 

belyser också att mörkertalet beräknas stort eftersom många aldrig söker vård.  

Antalet personer inlagda på slutenvård för självskada har under de senaste decennierna ökat 

dramatiskt både för kvinnor och män, störst har ökningen varit för unga kvinnor där ökningen 

uppgått till nästan 100% sedan 90-talet (MSB, 2014).  

 

Att definiera attityder 
Attityd beskrivs enligt ordboksdefinition som en (tydligt visad) inställning till en person eller 

företeelse och jämförs med begrepp som förhållningssätt och känsla (Svenska akademien, 

2009. I enligheten med Friberg (2016) avfärdades alternativa beskrivningar som var perifera 

och inadekvata för rådande studie. 

 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskrivs att attityd är relaterat till tre övergripande 

punkter, Ett mentalt tillstånd - medvetet eller omedvetet, En värdering, en tro eller en känsla 

eller Ett anlag till beteende eller handling (Altman, 2008). Altman (2008) menar att attityd 

har tre komponenter; en kognitiv, en affektiv och en beteendemässig komponent och att dessa 

komponenter är relaterade till ett stimuli. Som författaren till artikeln också belyser så är det 

inte trovärdigt att kunna göra sanna mätningar av attityder, dels på grund av de spridda 

uppfattningarna men också på grund av att många av attityder är omedvetna (ibid.).  

 

Till rådande studie exkluderades den beteendemässiga komponenten och fokus lades på de 

kognitiva och affektiva komponenterna. Att göra en total avskiljning av affektiva och 

kognitiva komponenter är omöjligt, då förståelsen för något kan vara påverkade av känslor, 

och känslor kan vara påverkade av förståelse för ett fenomen.  
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Den affektiva komponenten av attityd definierades som känslor som uppstår hos 

sjuksköterskor i vården av personer med självskadebeteende. Den kognitiva komponenten av 

attityd definierades som sjuksköterskors förståelse för motiv till självskadebeteende.    

 

Sjuksköterskans profession och ansvar  
Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och ofta den som har den första vårdkontakten med 

personer som självskadar (Karman, Kool, Poslawsky & Meijel, 2015). I Socialstyrelsens 

“kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” som används för att beskriva 

sjuksköterskans roll, framgår det att sjuksköterskan för det första ska ha en helhetssyn och ett 

etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). Detta innebär bland annat att sjuksköterskan 

ska utgå ifrån en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn och ska visa omsorg 

och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet (ibid.). Detta är i linje med det 

nationella styrdokumentet ”Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende” där det 

framgår att ”bli sedd som en unik människa och inte som en diagnos eller ett beteende, samt 

att personal lyssnar till och visar genuint intresse och välvilja” är nyckeln till en god 

omvårdnad (Nationella självskadeprojektet, 2016a). Praktiskt ska sjuksköterskan också kunna 

på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt kommunicera med patienter och närstående och 

främja patientdelaktighet genom dialog och vägledning med både patienten och närstående för 

att optimera omvårdnad och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans roll som 

omvårdnadsansvarig, vikten av ett gott bemötande och sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

belyser betydelsen av en positiv attityd mot patienter.  
 
Sjuksköterskors attityder och dess påverkan på vården 

Som det framgår tidigare i texten finns även en beteendemässig komponent av attityd. Den 

beteendemässiga komponenten är viktig att undersöka genom att fråga patienter om hur de 

upplever omvårdnad för att kunna dra paralleller. En vanlig uppfattning är att en negativ 

attityd leder till försämrad omvårdnad (McAllister, Billett, Moyle & Zimmer-Gembeck, 2009; 

Patterson, Whittington & Bogg, 2007a).  

 

I rapporten från SBU (2015) beskrivs att personer med självskadebeteende upplever att det är 

viktigt att vårdpersonal är kunniga i omvårdnaden av självskadebeteende och att de upplever 

att vården brister i att erbjuda kontinuerlig kontakt med en behandlare. Vidare upplever dessa 
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personer att de inte känner sig delaktiga i besluten angående deras vårdinsatser. I resultatet 

framgår att “Det finns vetenskapligt stöd för att personer med självskadebeteende har 

erfarenhet av och upplever att vårdpersonal inte förstår dem och att de har ett dömande 

förhållningssätt.” (SBU, 2015, s. 9). Detta går i linje med litteraturöversikten av Ross och 

Goldner (2009) som beskriver att studier konsekvent rapporterar att patienter som lider av 

psykisk ohälsa och deras familjer blir behandlade utan värdighet och omsorg; om inte direkt 

förakt från sjukvårdspersonal. 

 

Det framgår i litteraturöversikten av Ross & Golder (2009) att en av de största faktorerna till 

att patienter med psykisk ohälsa inte söker vård eller fortsätter pågående vård är på grund av 

stigma som dessa upplever framförallt i från sjukvårdspersonal. Det framgår också att 

negativa attityder och brist på kunskap hos vårdpersonal inom psykiatrin riskerar att leda till 

inkonsekvent och nedslående information från vårdpersonal och att detta i sin tur genererar 

känslor av hopplöshet hos både patienter och närstående (ibid.).  

Karman, Kool, Gamel och van Meijel (2015) belyser att det saknas empiriska studier som 

bevisar att positiva attityder faktiskt skulle leda till en bättre omvårdnad.   

I samma studie från Nederländerna utforskades de upplevda beteendemässiga förändringarna 

hos psykiatrisjuksköterskor efter att ha uppnått positiva attitydförändringar efter en 

utbildningsintervention (Karman, Kool, Gamel & van Meijel, 2015). Syftet med 

utbildningsinterventionen var att förbättra förståelse om självskadebeteende bland 

vårdpersonal för att främja konstruktiv kommunikation och terapeutisk interaktion med 

patienter som självskadar (ibid.). I studien deltog 11 psykiatrisjuksköterskor. I resultatet 

framkom det att informanterna efter att ha utvecklat positiva attityder förändrade sitt 

professionella beteende; de använde färre restriktiva ingripanden, valde att närma sig 

patienten ur mer empatisk och utforskande infallsvinkel samt blev mer tålmodiga (Karman, 

Kool, Gamel & van Meijel, 2015). 

 

Personcentrerad vård – Tidvattenmodellen 
 
The tidal model, på svenska tidvattenmodellen, är en omvårdnadsteori utvecklad av den 

skotska sjuksköterskan och psykoterapeuten Phil Barker (Gustin & Lindwall, 2012). 

Sjuksköterskans roll ska fokusera på att hjälpa patienten att förstå uttryck för lidande och lära 
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sig av dem för att växa (ibid.). På grund av detta är det största misstag sjuksköterskan kan 

göra är att tro att omvårdnad handlar om att bära, hantera och kontrollera dessa uttryck på 

grund av att de skapar problem för samhället, familjen eller patienten (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Barkers (2001) teori grundar sig i ett personcentrerat förhållningssätt till 

psykisk hälsa. Vidare beskriver Barker (2001) att poängen inte är att se patienten som lidande 

av en mystisk sjukdom som denne förvärvat sig själv utan att se på en situation som en 

konsekvens av svårigheter patienten och dennes närstående mött i livet. Detta ger en bra 

grund i ett holistiskt synsätt. Modellen tar avstånd ifrån kategorisering av människors problem 

och hur ett liv “borde” utvecklas och lägger istället tyngdpunkt på vilka behov en person har 

för att ta sig vidare (ibid.). 

I Tidvattenmodellen spelar livserfarenheter en central roll och teorin menar att en persons alla 

livserfarenheter är vad som avgör de sammanbrott och den återuppbyggnad som krävs för att 

återhämta sig från psykisk ohälsa (Gustin & Lindwall, 2012).      

Vidare beskriver Barker (2001) att tidvattenmodellen lägger en tyngd på att sjuksköterskan 

ska utforska och utveckla de livserfarenheter patienter har och fokusera på vilken betydelse 

och vilka associationer dessa erfarenheter har för patienten. Barker (2001) menar att 

sjuksköterskans förståelse för patientens situation vilket inkluderar relationen till dennes 

sjukdom och hälsa är fundamental för omvårdnaden.  

I tidvattenmodellen framkommer tre olika dimensioner som syftar till att representera hur 

människors olika erfarenheter formar personligheten (Gustin & Lindwall, 2012). De tre olika 

dimensionerna benämns som världsdomänen, självdomänen och och andradomänen (ibid). 

Självdomänen handlar om behovet av emotionell och fysisk trygghet och är fundamental för 

om en person kommer ha det nödvändiga engagemang som krävs för en bra utveckling och 

meningsfull vård (Barker, 2001). Den andra dimensionen “världsdomänen” handlar om 

patientens behov av att känna sig förstådd; och inkluderar förutom fundamental förståelse för 

patientens situation och erfarenheter dessutom om validering av patientens ångest, sjukdom 

eller trauma (ibid.). Barker (2001) utvecklade från denna dimension ett bedömningsformulär 

för sjuksköterskor att tillmötesgå dessa omvårdnadsbehov för att på ett praktiskt sätt 

implementera detta i det kliniska arbetet;  The Holistic Nursing Assessment (Barker, 2001). 

Detta bedömningformulär har som funktion att ge patienten möjlighet att beskriva och 

förklara sina upplevelser och känslor (Ibid.). Det finns olika bedömningsformulär som 

beskriver olika saker: Berättelsen om det som varit, berättelsen om det som är, berättelsen om 
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det jag värderar och berättelsen om en lösning (Gustin & Lindwall, 2012).  

Den del av studien som fokuserar på sjuksköterskans förståelse för motiven till 

självskadebeteende kan knytas an till världsdomänen där tyngden ligger på patientens behov 

av att känna sig förstådd. Som framkommit från SBUs systematiska litteraturöversikt (SBU, 

2015) upplever personer med självskadebeteende att det är viktigt att vårdpersonal är kunniga 

och att det idag finns evidens för att personer med självskadebeteende erfar och upplever att 

vårdpersonal inte förstår dem. Delen som handlar om känslor som uppkommer i vården av 

patienter med självskadebeteende och kan knytas an till “självdomänen” som tar upp vikten 

av att känna trygghet i vården. Forskning har visat att negativa attityder leder till en försämrad 

vård (Ross & Goldner, 2009) vilket också kom fram i SBUs systematiska litteraturöversikt 

(SBU, 2015) så upplever personer med självskadebeteende att vårdpersonal har ett dömande 

förhållningssätt. Utifrån de nämnda behoven är det därför viktigt att utforska vilken förståelse 

sjuksköterskor har för motiv till självskadebeteende och vilka känslor de upplever i vården 

 

Problemformulering 

 

Det finns idag evidens för att personer med självskadebeteende upplever att de har ett behov 

av att blir förstådda och lyssnade på. Forskning har visat att negativa attityder hos 

vårdpersonal leder till försämrad omvårdnad. Sjuksköterskans profession innebär att vara 

omvårdnadsansvarig och att kunna ge en vård som genomsyras av en humanistisk och 

holistisk värdegrund. På grund av att begreppet av attityd är ett splittrat begrepp är det därför 

viktigt att kartlägga innehållet för alla olika komponenter av attityd för att kunna finna 

lösningar på problemet. Både känslor och förståelse är viktiga steg i kartläggningen. Då det är 

svårt att göra sanna mätningar av attityder är det viktigt att det görs tydliga definitioner av 

attityder för att kunna förstå problemet, vilken denna uppsats kommer lägga stor tyngd på.   

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva de attityder sjuksköterskor har till personer med självskadebeteende. 
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Metod 
 
Design 

Föreliggande studie är en allmän litteraturöversikt baserad på kvantitativa och kvalitativa 

studier från två olika databaser + en, se ”datasamling”. Syftet med en litteraturstudie är att 

skapa en översikt över kunskapsläget (Friberg, 2016).  

Det valda syftet delades upp enligt begreppsanalys i affektiv och kognitiv komponent. Vidare 

definition beskrev den kognitiva komponenten som förståelse för motiv till 

självskadebeteende och den affektiva komponenten valdes att beskriva de känslor som 

uppkom hos sjuksköterskan i vården av personer med självskadebeteende. Denna 

litteraturstudie inkluderar både kvantitativa och kvalitativa som underlag vilket enligt Polit 

och Beck (2012) betecknas som  mixad design. Enligt Marshall & Rossman (2011) ger 

kvalitativa studier ett holistiskt perspektiv som på djupet beskriver personers upplevelser av 

fenomen vilket är central I denna studie. Detta har kombinerats med kvantitativa studier som 

ger ett större omfång, vilket är en styrka I denna litteraturöversikt.    

 

Urval 
Artiklar publicerade till och med 2006 inkluderades för att presentera ett aktuellt läge. 

Artiklar vars population bestod av sjuksköterskor valdes och inkluderades oavsett 

vidareutbildning. Ingen exklusion angående vårdenhet skedde och enbart artiklar som var 

“peer reviewed” valdes. Artiklar på svenska och engelska inkluderades. Artiklar, oavsett 

suicidintention till självskadebeteende, inkluderades.. Ingen exklusion förekom baserat på 

geografiska eller kulturella skillnader. Artiklar som inte berör sjuksköterskans attityder 

exkluderades och artiklar utan etiskt övervägande exkluderades. Artiklar som inte besvarade 

det specifika syftet exkluderades.  

De kvantitativa artiklar som presenterade resultat på alla frågor valdes och sedan valdes de 

frågor ut som besvarade den kognitiva komponenten av attityd; förståelse för motiv. Den 

affektiva komponenten besvarades inte på ett sätt som kunde leda till inklusion till rådande 

studie. 

 

Datainsamling 

Databaser valdes utifrån vetenskapligt forskningsområde. Medline är en databas som täcker 
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områdena medicin, omvårdnad och odontologi och CINAHL täcker omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2013). 

Databasen Söderscholar användes vid de tillfällen fulltextartiklar inte gick att få tag på direkt 

på databasen.  

Nyckelorden för syftet var Self-harm, attitudes, experiences och nurses.  

Med hjälp av MeSH togs alternativa termer för self-harm fram; Self Injurious Behaviour och 

self-mutilation. Ord som användes för att beskriva Experience var Encounter och view. Andra 

ord som användes för att utöka sökningen var attitude, motive, nurse och staff.  

 

Trunkering är en sökteknik som har till syfte att möjliggöra resultat av olika böjningsformer 

av ett sökord (Friberg, 2016). Detta var en metod som användes under datainsamlingen, också 

boolesk sökteknik användes. Boolesk sökteknik är ett sätt att bestämma vilket samband 

begreppen har till varandra (ibid.). De mest grundläggande sök-operatorerna i det booleska 

systemet som användes var AND och OR.  

Söktermerna kombinerades och de booleska sök-operatorerna användes för att begränsa 

sökresultaten. Sök-operatorerna som användes mellan begreppen under varje nyckelterm var 

“OR” och sök-operatorerna som användes vid kombinationer av nyckelbegreppen 1-4 var 

“AND” . 

Sökningen preciserades sen till att innehålla self-harm AND attitude i titeln. Sökningarna 

avgränsades till att inte presentera artiklar publicerade innan 2006. Därefter lästes rubrikerna. 

Abstrakten till de rubriker som berörde aktuellt syfte lästes och sedan fulla artiklar för de 

abstrakten som var relevanta. 

 

Se figur 1 för urvalsförfarande och tabell 1 för sökmatris.   

 

Dataanalys 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitativa artiklar: SBUs mall för kvalitetsgranskning för kvalitativa studier användes (SBU, 

2014). En gräns sattes för inklusion till rådande studie; lägst antal uppfyllda kriterier skulle 

uppfylla 70% av alla kriterier i mallen för inklusion. Artiklar som uppfyllde 70-80% av 

kriterierna ansågs vara av medelhögkvalité och artiklar som uppfyllde ≥ 80% av kriterierna 

ansågs vara av hög kvalité, se bilaga 2 för litteraturmatris. 
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Figur 1. Urvalsförfarande 

Tillvägagångssätt för inklusion och exklusion vid litteratursökning 
 
Kvantitativa artiklar: I boken “Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten” 

beskriver författaren 13 frågor att ställa vid granskning av studier med kvantitativ ansats (bilaga 1) 

(Friberg, 2016). Uppfylldes 70% av kriterierna inkluderades artikeln till studien. Artiklar som 

uppfyllde mellan 70-80% av kriterierna ansågs kvalitén vara medelhög och uppfyllde artikeln ≥ 80% 

ansågs artikeln ha hög kvalité, (bilaga 2).  

 

Innehållsanalys 

Kvalitativa studier: Den lämpligaste innehållsanalysen för kvalitativa studier inom ramen för ett 
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examensarbete på kandidatnivå är en så kallad beskrivande syntes (Friberg, 2016). Detta innebär en 

begränsad tolkning av resultatet och data ska presenteras så ”nära data” som möjligt (ibid.).  

Vidare beskriver Friberg (2016) att genomförandet är att gå från helhet till delar och tillbaka till en ny 

helhet. 

 

Först lästes alla artiklar igenom flera gånger för att få en helhetsbild och sedan identifierades de fynd 

som relaterade till syftet, det vill säga, artiklar som behandlade ämnet sjuksköterskors attityder till 

personer med självskadebeteende. Därefter skrevs en sammanfattande text över resultat från varje 

artikel som jämförde resultaten från de olika studierna med varandra; likheter och skillnader 

noterades. Till slut formulerades kategorier efter fynden och presenterades i olika teman och 

subteman. Vid genomläsningen av de kvalitativa artiklarna framkom två huvudteman; kognitiva 

komponenter och affektiva komponenter. Därefter jämfördes resultaten från artiklarna under 

respektive huvudtema, vilket resulterade i utkristalliseringen av olika subteman.  

 

För de kvantitativa studierna användes ett annat tillvägagångssätt: dessa studier använde sig av Self-

Harm Antipathy Scale. The Self-Harm Antipathy Scale är ett väletablerat, tillförlitligt och validerat 

verktyg (Conlon & O’Tuathail, 2010). Denna skala är uppbyggd på 30 stycken påståenden med 7 

olika svarsalternativ som sträcker sig från ”strongly agree” till ”strongly disagree” med en mittpunkt, 

”undecided”. 

 

I båda artiklarna poängsattes påståendena enligt följande: överenskommelse med negativa frågor gav 

höga poäng: >4 (exempel: “Self-harm is a serious moral wrongdoing” strongly agree skulle ge 7 

poäng) och överenskommelse med positiva påståenden skulle ge låga poäng <4 (exempel: “I am 

highly supportive to clients who self-harm”, där I strongly agree skulle ge 1 poäng). 
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Sökning nummer  

  

Sökord Databas Datum Antal träffar Antal 
lästa titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa artiklar Antal Artiklar till 
studien 

1 {TI}Attitude* AND  
{TI}Self-harm* OR 

Self-injurious behaviour* AND nurs* 

Medline 30/1- 2017 33 

 

 

 

33 22 20 3 

2 {TI}Experience* AND {TI}Self-harm* OR 
self-injurious behaviour AND nurs* 

Medline 6/2- 2017 20 20 5 3 2 

3 {TI}Self-harm AND {TI}view* Medline 6/2-2017 11 11 2 2 2 

4 {TI}Self-mutilation AND {TI) nurs* CINAHL 6/2-2017 5 5 1 1 1 

5 {TI}self-injurious behaviour* 

AND nurs* 

CINAHL 6/2-2017 5 5 1 1 1 

 
6 

 
Rekommenderad artikel  

 

 
Söderscholar 

 
6/2-2017 

 
- 

 
-  

 
-  

 
-  

 
1 

 
Tabell  1. Sökmatris 
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Etiska aspekter 
 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) är det vid litteraturstudier viktigt att välja studier som 

har noggranna etiska överväganden. Det är också viktigt att redovisa alla artiklar som ingår i 

studien och att presentera alla resultat oavsett om de stödjer hypotes (ibid.). Vetenskapsrådet 

(2017) beskriver också att oredlig forskning innebär att fabricera resultat, förvränga 

forskningsprocessen eller att stjäla eller plagiera data.  

 

Alla artiklar i rådande studie har blivit godkända av en etisk kommitté och etiska 

överväganden har framkommit. Alla artiklar till rådande studie har lästs noggrant och 

resultatet har presenterats så sanningsenligt som möjligt. Vissa engelska ord förekommer i 

resultatet för att undvika feltolkning av data.    

 

Resultatredovisning  
 
Resultatet kommer presenteras i subteman under respektive huvudtema ”Kogntitiva 

komponenter” och ”Affektiva komponenter”. En översikt av resultatet kommer här att 

illustreras (se figur 2) för att ge en tydlig översikt.  

 

 

 

   

 
 

 
 

 
 
 

 
  

Figur 2 – Översikt av resultat 

Den 
Kognitiva 
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Maktlöshet och 
frustration 

Rädsla och oro 

 
Positiva känslor och en 
önskan av mer kunskap 
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Den kognitiva komponenten av attityd 
Kategorisering – när vården inte är holistisk  

Något som kom upp i fem av artiklarna var attribuering av självskadebeteende till att söka 

efter uppmärksamhet (Artis & Smith, 2013; Thompson, Powis & Carradice, 2008; Sandy 

2013; Salzmann-Erikson, Persson & Fallqvist, 2014). I en av artiklarna framkom det att 

patienterna beskrevs med benämningen “attention seekers” (Shaw & Sandy, 2009). Denna 

kategorisering användes oftast i negativ bemärkelse och utan vidare analys, till exempel 

“varför söker de uppmärksamhet?”. Påståendet ”A self-harming client is a person who is only 

trying to get attention” (s. 441) i the Self-Harm Antipathy Scale gav i Patterson, Whittington 

och Bogg (2007) en medelvärde av 3.01 och i Conlon och O’Tuathail (2010) 3.28. Som 

nämnts tidigare indikerar medelvärden <4 för negativa påståenden en positivare attityd. En 

total frånvaro av denna attribuering skulle ge 1 poäng så medelvärde på 3.01 och 3.28 visar 

dock att denna attribuering delvis existerar.  

I Sandy (2013) framkom det att sjuksköterskorna hade en djupare förståelse; en av 

sjuksköterskorna beskrev att patienter kan skada sig själva om dom känner sig stigmatiserade 

och att de kan bli utsatta för diskriminerande åtgärder om de blir kategoriserade eller 

stigmatiserade av sjukvårdspersonal. 

Andra attribueringar som också kom fram i denna kategori var uppmärksamhetssökande som 

inte var relaterad till just vårdpersonal; det beskrevs att de uppfattar att personerna var stolta 

över sina ärr och ville visa upp dem som om de var stolta över det (Rissanen, Kylmä & 

Laukkanen 2011; Artis & Smith, 2013). I the Self-harm Antipathy Scale finns ett påstående 

som kan tolka motivet som delvis beräknande och uppmärksamhetssökande; People who self-

harm are usually trying to get sympathy from others (Patterson, Whittington och Bogg, 2007, 

s.441). Medelvärdena för Patterson, Whittington och Bogg (2007) var 3.4 och för Conlon och 

O’Tuathail (2010) 3.69 och det indikerar att sjuksköterskor delvis attribuerar beteende till 

detta motiv. 

I flera fall gav sjuksköterskorna vidare beskrivningar som “manipulering” som motiv för 

självskadebeteende (Sandy, 2013; Artis & Smith, 2013; Thompson, Powis & Carradice, 2008; 

Wilstrand &Lindgren, 2007; Gilje & Olofsson, 2007). Manipulering som motiv framkom 

även i Self-Harm Antipathy Scale. Frågan som specifikt behandlar detta motiv, When 

individuals self-harm it is often to manipulate carers (s. 441) gav i artikeln av Patterson, 

Whittington och Bogg (2007) medelvärde 3.52. I studien av Conlon och O’Tuathail (2010) 

gav denna fråga ett medelvärde av 3.81 vilket är snäppet mer negativt med visar i grunden 
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samma resultat.    

Vidare beskrev två av de kvalitativa artiklarna att självskadebeteendet attribuerades till att 

personerna var uttråkade på grund av ett alltför bekvämt liv (Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 

2011; Artis & Smith, 2013).  

 

Den lidande patienten 

Trots de negativa attributen framkom det i många av artiklarna också en mer neutral och 

beskrivande inställning till motiven. Deltagarna visade sig kunna beskriva orsakerna till 

självskadebeteende ur en mer kognitiv infallsvinkel, och också kunna reflektera kring dessa 

förklaringar. I studien av Shaw & Sandy (2009) uttryckte en deltagare att “My colleagues and 

I believe that negative attitudes towards users and their behaviour can drive them away from 

us” (s. 410)  vilket påvisar en större medvetenhet om de negativa konsekvenser som kan 

medföras av stigmatisering. 

Fem studier tog upp motiv relaterade till mellanmänskliga orsaker ur en neutral inställning i 

förklaringar som att beteendet är en “rop på hjälp” där patienten försöker kommunicera de 

outhärdliga känslorna de upplever. (O’Donovan & Gijbels, 2006; Artis & Smith, 2013; 

Sandy, 2013; Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 2011; Sandy, 2013). I The Self-Harm Antipathy 

togs också detta mellanmänskliga motiv upp i påståendet: Acts of self-harm are a form of 

communication to their situation (Patterson, Whittington och Bogg, 2007, s. 441). I Patterson, 

Whittington och Bogg (2007) var medelvärdet för detta påstående 2.42 och i Conlon och 

O’Tuathail (2010) 2.46. I enlighet med poängsystemet där poäng <4 vid positiva frågor 

innebär överenstämmelse med påståendet visar resultatet att sjuksköterskorna till stor del höll 

med detta påstående.   

Orsaker relaterade till inre processer hos patienterna nämndes också där självskadebeteende 

beskrevs som ett sätt att hantera den smärta patienten känner inombords. Det beskrevs i 

termer av “a way to cope” och “a way to relieve tension” (Artis & Smith, 2013; Rissanen, 

Kylmä & Laukkanen, 2011; Thompson, Powis & Carradice, 2008; O’Donovan & Gijbels, 

2006; Sandy, 2013). I The Self-harm-antipathy Scale framkom denna attribuering också i 

påståendet; ”For some individuals self-harm can be a way of relieving tension” (Patterson, 

Whittington och Bogg, 2007, s. 441). I Patterson, Whittington och Bogg (2007) gav detta 

påstående ett medelvärde av 2.41 och i Conlon och O’Tuathail (2010) 2.87 vilket visar att 

sjuksköterskorna till stor del höll med om detta.    
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I Sandy (2013) framkom också en än djupare mentalisering kring motiv hos vårdpersonalen 

som beskrev beteende som ett sätt att straffa sig själv. 

 

Den affektiva komponenten av attityd 
Maktlöshet och frustration 
Negativa känslor hos personalen rapporterades ofta. I vissa fall var känslor av frustration och 

ilska direkt associerade till de negativa attributen (Thompson, Powis & Carradice, 2008; 

Shaw & Sandy, 2009, Salzmann-Erikson, Persson & Fallqvist, 2014). Frustration var en 

känsla som ofta förekom. Frustration var ofta förknippat med en sorts känsla av maktlöshet 

och att inte känna att man förstår beteendet eller vet vad man kan göra åt det (Artis & Smith, 

2013; Shaw & Sandy, 2009; Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). Frustration 

beskrevs också vara associerade med maktlöshet då patienten inte blir bättre och självskadar 

vid upprepade tillfällen (Artis & Smith 2013; O’donovan & Gijbels, 2006; Thompson, Powis 

& Carradice, 2008; Salzmann-Erikson, Persson & Fallqvist, 2014). En sjuksköterskorna i 

artikeln av Artis och Smith (2013)  beskrev känslan som “I feel like i’m not doing my job 

properly, because my job is to help people and I can’t help them” (s. 264) vilket åskådliggör 

frustrationen associerat med maktlöshet. En sjuksköterska i Salzmann-Erikson, Persson och 

Fallqvist (2014) beskrev känslan “nä men varför nu igen typ. Han hade ju nyss börjat fått 

permissioner…. Ett misslyckande eller ett… Ja vad ska man säga…” (s. 50) vilket också 

belyser hur känslor av maktlöshet och frustration påverkar sjuksköterskorna.  

En annan grund till frustration var tidsbrist så sjuksköterskorna beskrev att patientgruppen 

kräver mycket tid (Artis & Smith, 2013; Salzmann-Erikson, Persson & Fallqvist, 2014). 

Känslan av frustration beskrevs också av deltagare i en av artiklarna genom benämningen 

“timewasters” (Shaw & Sandy, 2009).  

 

Rädsla och oro 
Känslor som rapporterades ibland var relaterade till de negativa konsekvenserna som kunde 

ske efter självskada. Deltagarna kände framförallt rädsla och oro till patienternas potentiellt 

livsfarliga beteende (Thompson, Powis & Carradice, 2008; Wilstrand, Lindgren, Gilje & 

Olofsson, 2007; Salzmann-Erikson, Persson & Fallqvist, 2014). Deltagarna i Wilstrand, 

Lindgren, Gilje och Olofsson (2007) beskrev det som en känsla av att konstant behöva vara på 

vakt  och konstant vara medveten om självskadebeteende som kan vara fatalt, en av 

deltagarna beskrev det som “She nearly succeeded in taking her life, the fear we felt… If I had 
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been the one who found her and she had been dead(...)” (s. 74). Rädsla som uppkom hos 

personal var också relaterad till det akuta läget, vid självskadetillfället, då deltagarna kände att 

de inte kunde hantera läget (Salzmann-Erikson, Persson & Fallqvist, 2014; Wilstrand, 

Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007; Thompson, Powis & Carradice, 2008) men också rädsla 

för att se skadorna en patienten tillfogat sig (Thompson, Powis & Carradice, 2008). 

 
En hoppfull vård  
Positiva känslor och en önskan av mer kunskap 

Det framkom också en stor medvetenhet kring vikten av förståelse och också medvetenheten 

hos sjuksköterskorna att det rådde en brist i att förstå beteendet (Wilstrand, Lindgren, Gilje & 

Olofsson, 2007; Artis & Smith 2013; Thompson, Powis & Carradice, 2008; Shaw & Sandy, 

2009). I  Shaw och Sandy (2009) diskuterades detta mer ur ett perspektiv av önskan till mer 

utbildning. Några deltagare beskrev att förståelsen till patienternas beteende hjälpte dem att ha 

empati  (ibid.) “Caring for people who self-harm can be emotionally upsetting. I initially 

found it stressful because of lack of understanding of the reasons behind their behaviours. 

(...)” (s. 411). Detta beskrevs vidare i Artis och Smith (2013), där beskrev deltagarna att om 

en person kommer in och berättar en hemsk historia så är det lättare att ha empati än om detta 

inte framgår.  

Vidare framkom positiva känslor hos deltagarna trots frustration och oro. I Salzmann-Erikson, 

Persson och Fallqvist (2014) beskrev deltagarna en vilja att sträva framåt. Känslan att vilja 

förbättra framgick även i Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson (2007) där 

sjuksköterskorna reflekterade kring hur en förbättrad vård skulle kunna se ut. En av 

deltagarna sa ”I wish there was a small unit for these girls. Few beds and with good staff who 

can handle these patients’ problems. And do so together with the patients” (s. 75) vilket 

belyser önskan av en bättre vård och även empatin som finns för patientgruppen. Även i 

artikeln av Shaw och Sandy (2009) beskrev flera deltagare positiva känslor relaterade till 

viljan av förbättring, en deltagare beskrev det ”Irrespective of the reasons for self-harm, we 

must remain non-judgmental and listen to them. Listening to their stories would help us 

develop a better working relationship with them” (s. 411).    

I O’Donovan och Gijbels (2006) studie uttryckte några av deltagarna att de inte på något sätt 

dömde patienternas handlingar, vilket tydliggör att inte bara negativa känslor genomsyrar 

vården av personer med självskadebeteende.   
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
En allmän litteraturstudie har som syfte att översiktligt sammanställa kunskap om ett 

forskningsområde (Forsberg & Wengström, 2013). Allmänna litteraturstudie skiljer sig från 

systematiska litteraturstudier då den senare är betydligt mer omfattande (ibid.). Utvärderingen 

vid systematiska litteraturstudier är noggrann; den vetenskapliga litteraturen granskas och 

varje fas i processen är tydligt redogjort för att säkerställa att relevanta slutsatser dras (SBU, 

2014). Översiktsartiklar är enligt Forsberg och Wengström (2013) en enkelt sätt att ta till sig 

kunskap men kan vara otillförlitliga om systematisk ansats saknas. En systematisk 

litteraturstudie var dock inte möjlig att genomföra och en allmän litteraturstudie valdes för att 

besvara aktuell forskningsfråga. Till rådande studie inkluderades enbart tio artiklar vilket är 

en svaghet då relevanta artiklar kan ha utelämnats. Orsaken till den ringa mängd artiklar är 

främst att många fulltextartiklar inte gick att få fram och tiden för examensarbetet begränsade 

möjligheterna att beställa dem.    

 

I den systematiska litteraturöversikten av Karman, Kool, Polawsky och van Meijel (2015) har 

man uppmärksammat att sjuksköterskor tenderar att ha mer positiva attityder till 

självskadebeteende med suicidintention än till självskadebeteende utan suicidintention. Då 

ingen distinktion gjorts mellan dessa i urvalet är det viktigt att poängtera att det kan finnas 

skillnader. Samtidigt är det viktigt att precis som Crowe (2014) poängterat att dessa 

skiljelinjer inte nödvändigtvis alltid är så tydliga och att patienter faktiskt kan uppleva olika 

intentioner vid olika tillfällen. I kombination med att självskadebeteende ofta har en komplex 

problembild (Nationella Självskadeprojektet, 2014) och att attityder såklart inte ska vara 

påverkade av motiven som tagits upp så valdes därför dessa inklusionkriterier.    

 

Då resultatet visar att sjuksköterskor känner att de inte har tillräcklig kunskap om 

självskadebeteende, och i rådande urval gjordes ingen exklusion angående vidareutbildning,  

kan det diskuteras om det är skillnader på attityder hos psykiatrisjuksköterskor och andra 

sjuksköterskor. Resultatet påvisar inga sådana skillnader och detta kan tyda på ett behov av 

specialiserad vård för denna patientkategori då det framgår att dessa patienter uppfattar att 

personalen inte har tillräcklig kunskap (SBU, 2015). Denna slutsats stämmer överens med det 
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faktum att Nationella Självskadeprojektet (2014) undersökte möjligheten att införa nationella 

högspecialiserade vårdenheter avsedda för personer med mycket allvarligt 

självskadebeteende. I rapporten belyser författarna att den psykiska problembilden är komplex 

och att vården idag inte har kunnat tillgodose de vårdbehov som finns, vilket går i linje med 

SBUs systematiska litteraturöversikt (2015). Utvecklingen av dessa vårdenheter pågår idag 

och drivs av Sveriges kommuner och landsting (Nationella självskadeprojektet, 2016b). 

 

I denna studie har både artiklar med kvalitativa och kvantitativ ansats valts till resultatet. I de 

kvantitativa studierna verkar resultatet visa positivare attityder än i de kvalitativa. Precis som 

Altman (2008) beskriver är det svårt att mäta attityder då de ofta är omedvetna. Lite utrymme 

finns för att förstå och utveckla attityder vid enkätstudie och kan du leda till missvisande 

slutsatser dras. Många av de negativt formulerade frågorna var formulerade på ett väldigt 

starkt sätt, och utan utrymme för vidare förklaring på grund av enkätstudie. Det kan det tänkas 

att sjuksköterskorna svarade mildare än de skulle gjort vid en intervju där utrymme för vidare 

beskrivning finns. De kvalitativa artiklarna gav en djupare förståelse till sjuksköterskornas 

förståelse för motiv och beskrivningen till deras känslor gav en bättre utgångspunkt för att få 

en djupare förståelse för vad problemet är.  

 

Till en litteratursökning kan både manuell sökning eller databassökning. En manuell sökning 

innebär att man kollar på referenslistor och innehållsförteckningar till studier som gjorts på 

ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). Till denna studie valdes databassökning och och en 

svaghet är att enbart databaserna Medline och Cinahl användes vid datainsamling då detta kan 

leda till att relevanta artiklar förbisågs. På grund av den rådande studien omfattning 

begränsades trots detta sökningen till två databaser. En annan svaghet är att vissa av 

nyckelorden (bilaga 2) begränsades till att finnas i titeln. Detta kan såklart leda till att vissa 

artiklar utelämnades. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet skildrar tydligt att sjuksköterskor uppfattar att vården av personer med 

självskadebeteende är krävande då den väcker tuffa känslor så som frustration, maktlöshet, 

rädsla och oro (Thompson, Powis & Carradice, 2008; Shaw & Sandy, 2009, Salzmann-

Erikson, Persson & Fallqvist, 2014, Artis & Smith, 2013; Wilstrand, Lindgren, Gilje & 

Olofsson, 2007). Det framkom också att sjuksköterskorna själva upplevde att de inte hade 
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tillräckligt med kunskap för att kunna förstå patientgruppen (Wilstrand, Lindgren, Gilje & 

Olofsson, 2007; Artis & Smith 2013; Thompson, Powis & Carradice, 2008; Shaw & Sandy, 

2009). Patienter med självskadebeteende är ingen homogen grupp utan beteendet kan 

uttryckas vid olika tillstånd så som vid personlighetsstörningar, autismspektrumtillstånd, 

nedsatt begåvningsmässig funktion och också vid ätstörnings- och beroendeproblematik 

(Nationella självskadeprojektet, 2014). Att etiologi kan skilja sig till denna grad belyser 

behovet av en holistisk vård. I Barkers tidvattenmodell framgår att sjuksköterskan ska 

utforska och utveckla de livserfarenheter patienten har och fokusera på vilken betydelse och 

vilka associationer dessa erfarenheter har för patienten. Den komplicerade problembilden vid 

självskadebeteende kombinerat med de starka känslorna sjuksköterskor upplever åskådliggör 

utmaningen sjuksköterskor står inför i vården. Att förstå en patient utifrån livserfarenheter och 

sammanhang kan vara en tidskrävande process som kräver engagemang då man aktivt måste 

lyssna på patientens berättelse om livserfarenheter, tankar, känslor och förståelse för sin 

situation och vägleda patienten utifrån den informationen. Dock belyser skillnaderna i etiologi 

behovet av en vård som fokuserar på patienternas behov snarare än en vård som fokuserar på 

diagnoser och sjukdomar.    
 

I resultatet av rådande studie under temat “Kognitiva komponenten av attityd” framkom det 

att personal ofta attribuerar självskadebeteende till både uppmärksamhetsökning och 

manipulering (Artis & Smith, 2013; Thompson, Powis & Carradice, 2008; Sandy 2013; 

Salzmann-Erikson, Persson & Fallqvist, 2014; Shaw & Sandy, 2009; Patterson, Whittington 

och Bogg, 2007; Conlon & O’Tuathail, 2010), det framkom även att dessa känslor ofta var 

associerade till känslor av frustration (Thompson, Powis & Carradice, 2008; Shaw & Sandy, 

2009, Salzmann-Erikson, Persson & Fallqvist, 2014). Något som även kom fram var att 

sjuksköterskorna upplever en rådande kunskapsbrist angående beteendet och de har svårt att 

förstå patientgruppen (Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007; Artis & Smith 2013; 

Thompson, Powis & Carradice, 2008; Shaw & Sandy, 2009). I den empiriska studien av 

Karman, Kool, Gamel och van Meijel (2015), påvisade författarna att positiva attityder, 

genom ökad kunskap, leder till en bättre omvårdnad. Sjuksköterskorna beskrev att de efter 

interventionen känner att självskadebeteende måste förstås, accepteras och utforskas och inte 

fördömas och avvisas (ibid.). Vidare rapporterade sjuksköterskorna i studien att de innan 

interventionen haft en mer anklagande ton i vården och att vårdrelationen mellan 

sjuksköterska och patient hade genomsyrats av konflikter (Karman, Kool, Gamel & van 
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Meijel, 2015). Deltagarna beskrev vidare att attribueringar till självskadebeteende innan 

interventionen hade fokuserat på uppmärksamhetssökandebeteende och manipulering (ibid.). 

Denna attribuering stämmer överens med resultatet i rådande studie. I en av studierna som 

inkluderades i resultatet framgår det att deltagarna uppmärksammat att deras kollegor tappat 

tålamodet och skrikit åt patienter vid tillfällen (Shaw & Sandy, 2009). Som det framgår i 

Barkers tidvattenmodell så är det fundamentalt för sjuksköterskan att förstå patienten och 

vikten av att patienten känner emotionell och fysisk trygghet (Barker, 2001). Att vården ofta 

är just anklagande och invaliderande framkommer även i SBUs systematiska litteraturöversikt 

och detta relateras ofta till att patienter inte känner sig förstådda (SBU, 2015).  

Deltagarna i Karman, Kool, Gamel och van Meijel (2015) beskrev vidare att interventionen 

hade gett deltagarna en större förståelse som lett till en vård som var mindre fientlig. Detta 

kan sättas i perspektiv till både “självdomänen” och “världsdomänen” i Barkers 

tidvattenmodell – då en brist till förståelse gett upphov till en fientlig vård och en vård som är 

fientlig kan ju knappast inge trygghet.  

 

I resultatet framgår att sjuksköterskor upplever att patienterna självskadar med motiv att få 

uppmärksamhet. I Barkers tidvattenmodell läggs stor tyngd på en vård som ska vara holistisk 

(Barker, 2001). Detta innebär som nämnts att patientens situation måste förstås utifrån 

patientens egna relation till dennes sjukdom och hälsa (ibid.). Om det rent hypotetiskt skulle 

vara så att motivet till självskadebeteende skulle vara att få uppmärksamhet skulle 

implementering av denna aspekt av tidvattenmodellen leda till vidare analys; som varför dessa 

individer är i behov av uppmärksamhet. Detta tankesätt framgår dock inte i resultatet av 

rådande studie. Uppmärksamhet uttrycktes där som en primär orsak, vilket enligt tidigare 

studier inte är fallet (Edmondson, Brennan & House, 2016). 

 

Till sist framgår i resultatet att en önskan om mer kunskap finns och att sjuksköterskorna 

själva tycker att den bristande kunskapen är ett problem (Salzmann-Erikson, Persson och 

Fallqvist, 2014; Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson, 2007; Shaw och Sandy, 2009). 

Önskan om mer kunskap indikerar också att det finns potential för kompetensutveckling för 

sjuksköterskor genom utbildning och också att de planerade högspecialiserade vårdenheterna 

skulle leda till att sjuksköterskor skulle känna större trygghet och vilja till att arbeta med 

patientgruppen. 
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Slutsats 

 

Vården av personer med självskadebeteende väcker många negativa känslor hos 

sjuksköteterskor samtidigt som det hos sjuksköterskor råder en brist i förståelsen till motiv för 

självskadebeteende. Attityder till personer med sälvskadebeteende verkar visa en 

klarförbättring när förståelsen för beteendet ökar och detta har visar sig leda till en mindre 

fientlig vård. Då problembilden för personer med självskadebeteende är komplex och att 

vården ter sig krävande är det önskvärt att sjuksköterskor får mer stöd och utbildning. 

 

Implikationer 
 
Implikationer för utbildningen 

Under utbildningen bör stort fokus ligga på att belysa betydelsen av tidvattenmodellen inom 

psykiatrisk vård och hur den på olika sätt kan implementeras i praktik. Självskadebeteende 

bör vara en självklar del att diskutera då vården kring denna patientgrupp väcker många 

negativa känslor och du studier visat på en kunskapsbrist inom området hos sjuksköterskor.  

 

Implikationer för den kliniska praktiken 
Det bör erbjudas utbildning för sjuksköterskor inom olika vårdenheter, speciellt inom 

akutsjukvård och psykiatrin, med inriktning på självskadebeteende för att förbättra vården. 

Det är uppenbart att vården för patientgruppen inte fungerar och att det finns  stora brister i 

kunskap då kan de planerade nationella högspecialiserade vårdenheterna för personer med 

självskadebeteende vara en lösning.  
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Förslag på fortsatt forskning 
Författaren anser att det finns tillräckligt mycket forskning angående sjuksköterskans 

förståelse för självskadebeteende och också de känslor som vården väcker. Fortsatt forskning 

angående implementering av tidvattenmodellen i vården av personer med självskadebeteende 

är att önska. Som nämnts tidigare framgår det i SBUs systematiska litterturöversikt (2015) att 

personer med självskadebeteende har ett behov av att känna sig förstådda och då 

tidvattenmodellen bygger på att utgå ifrån patientens behov av omvårdnad är detta en bra teori 

att forska på.   
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Bilaga 1 – Granskning av kvantitativa artiklar  
 
1) Är den aktuella artikeln relevant för ditt syfte? 
2) Finns det en tydlig frågeställning?  
3) Är de personer som studerats väl beskrivna? 
4) Är de tillräckligt många?  
5) Är interventionen väl beskriven och avgränsad från inte önskvärd påverkan? 
6) Är de faktorer/variabler som mätts väl beskrivna och relevanta? 
7) Är de instrument som använts för mätningen relevanta, mäter de det de säger sig mäta, är 
de tillförlitliga och tillräckligt precisa?  
8) Har mätningarna hanterats statistiskt på ett adekvat sätt?  
9) Verkar resultaten rimliga?  
10) Har forskaren dragit relevanta slutsatser av resultat



 

ii 

Bilaga 2 – Litteraturmatris  
 Syfte Metod 

 

Resultat 
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1)Titel: Motives for self-harm: views of nurses in a secure unit 

Författare: Sandy, P.T.  
Tidskrift: International nursing review 
År: 2013 
Databas: Medline 
Sökord:  
{TI}Self-harm AND {TI}view* 

Att utforska 
sjuksköterskors 
förklaringar till motiv för 
självskadebeteende på en 
psykiatrisk 
säkerhetsavdelning för 
ungdomar 

Design: Kvalitativ studie.  
Semistrukturerade intervjuer  
Urval: 25 Sjuksköterskor från den aktuella avdelningen valdes ut 
baserat på minst 2 års erfarenhet och vidare utbildning inom 
området 
Analys: Smith’s IPA framework     

En vård som behöver mer 
kunskap 
 
En djupare förståelse 
 
 
 

 
Medelhög 

2)Titel: Emergency department staff attitudes towards people who self-harm: Exploring the 
influences of norms and identity   
Författare:  
Artis, L. & Smith, J.R.  
Tidskrift:  
Advanced emergency nursing journal 
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Databas: Medline 
Sökord: {TI}Attitude* AND  
{TI}Self-harm* OR 
Self-injurious behaviour* AND nurs*    
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attityder och beteenden hos 
personal och inverkan av 
dessa attityder på 
beteenden och teamets syn 
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Design: Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer 
Urval: 10 stycken akutvårdspersonal från en akutvårdsavdelning.  
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1 chef 
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sorter, koda och kartlägga intervjudata  
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kunskap 

En djupare förståelse 

En hoppfull vård 
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caring for patients who self-harm.  
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självskadar?  

Design: Kvalitativ, intervjustudie. 
Urval: 6 sjuksköterskor från en psykiatrisk slutenvårdsavdelning.   
Analys: Kvalitativ innehållsanalys enligt Graham & Lundman  

En vård som behöver mer 
kunskap 

En djupare förståelse 

En hoppfull vård 

 

Medelhög 

6) Titel: Measuring emergency department nurses’ attitudes towards deliberate self-harm 
using the self-harm anitpathy scale  
Författare: Conlon & O’Tuathail  
Tidskrift: International emergency nursing  
År: 2010 
Databas: Medline 
Sökord: {TI}Attitude* AND  
{TI}Self-harm* OR 
Self-injurious behaviour* AND nurs* 

Att mäta sjuksköterskors 
attityder till avsiktlig 
självskada genom att 
använda ”self-harm 
antipathy scale”-enkäten på 
en akutvårdmottagning. 

Design: Kvantitati enkätstudie 
Urval:87 sjuksköterskor arbetandes på akutmottagning (utan 
vidareutbildning) 
Analys: SPSS  

En vård som behöver mer 
kunskap 
 
En djupare förståelse 

 

 

 

Hög 

7) Titel: Measuring nurse attitudes towards deliberate self-harm: the self-harm antipathy scale 
(SHAS) 

Författare: Patterson, Whittington & Bogg 
Tidskrift: Journal of psychiatric and mental health nursing 
År: 2007 
Databas: Medline 

Sökord: {TI}Attitude* AND  
{TI}Self-harm* OR 
Self-injurious behaviour* AND nurs*  

Att mäta attityder hos 
sjukvårdpersonal mot 
personer med självskada 
genom att använda SHAS 

Design: Kvantitativ enkätstudie  
Urval: 153personer som deltogi olika kurser (45% deltog I kurs för 
“approaches to self-harm”). Majoriteten av deltagarna var psykiatri 
sjuksköterskor men några sjuksköterskor utan vidareutbildning och 
några socialarbetare.   
Analys: Deskriptiv statistik 

En vård som behöver mer 
kunskap 
 
En djupare förståelse 

 

 

 

Hög 



iv 

8) Titel: Community psychiatric nurses’ experience of working with people who engage in 
deliberate self-harm 

Författare: Thompson, Powis & Carradice 
Tidskrift: International Journal of Mental Health Nursing, 
År: 2008 
Databas: Medline 
Sökord: {TI}Experience* AND {TI}Self-harm* AND nurs* 

Att undersöka vilka 
erfarenheter 
psykiatrisjuksköters-kor 
inom den 
öppenpsykiatriska vården 
har gällande personer med 
självskadebeteende  

Design: Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer 
Urval: 8 stycken psykiatrisjuksköterskor 
Analys: Smith’s IPA framework     

En vård som behöver mer 
kunskap 

En djupare förståelse 

En hoppfull vård 

 

Medelhög 

9)Titel: Self-mutilation among Finnish adolescents: Nurses’ conceptions 
Författare: Rissanen, Kylmä & Laukkanen  
Tidskrift: International Journal of Nursing Practice  
År: 2011 
Databas: Cinahl  
Sökord: {TI}Self-mutilation AND {TI) nurs* 

Att utforska 
sjuksköterskors syn på 
unga personer med 
självskadebeteende  

Design: Kvalitativ studie (metodologisk triangulering med 
fokusgrupp, privata intervjuer och nedskrivna beskrivningar) 
Urval: 10 frivilliga sjuksköterskor från en bestämd avdelning 
Analys: Induktiv innehållsanalys 

En vård som behöver mer 
kunskap 
 
En djupare förståelse 
 

 

Medelhög 

10) Titel: Mental health nurses’ attitudes toward self-harm: Curricular implications 
Författare: Shaw & Sandy  
Tidskrift: Journal of Interdisciplinary Health Sciences 
År: 2016 
Databas: Söderscholar  
Sökord: Alternativ sökning 

Att rapportera 
sjuksköterskors attityder 
till personer som 
självskadar inom 
säkerhetsavdelningar och 
föreslå 
utbildningsrekommendatio
ner drivna ur datan.  

Design: Kvalitativ studie (individuella intervjuer och 
fokusgrupper) 
Urval:  61 stycken legitimerade sjuksköterskor med minst 2 års 
erfarenhe att arbeta med personer med självskadebeteende  
Analys: Smith’s IPA framework     

En vård som behöver mer 
kunskap 

En djupare förståelse 

En hoppfull vård 

 

Medelhög 
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