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Inledning 

 
Självskadebeteende är ett stort hälsoproblem i Sverige och resten av världen, framförallt bland 

unga kvinnor (Socialstyrelsen, 2004a). Studier (Gollust, Eisenberg & Golberstein, 2008; 

Bjärehed & Lundh, 2008; Lloyd-Richardson, Perrine, Dierker & Kelley, 2007) visar att 

flickor och unga kvinnor aktivt skadar sig själva men att få av de drabbade söker vård för sina 

besvär. Patienter som skadar sig själva upplever att vårdpersonal har svårt att förstå deras 

situation (Craigen & Foster, 2009) samtidigt som vårdpersonal känner sig negativt inställda 

till att vårda patienter med självskadebeteende (Friedman et al. 2006). Det finns en frustration 

i vården bland både personal och patienter men endast lite evidensbaserad forskning kring 

området. För att kunna minska negativa upplevelser hos både patienter och personal och 

istället erbjuda adekvat vård är det av stor betydelse att undersöka hur sjuksköterskor upplever 

nuvarande vård för unga kvinnor som självskadar.    

 

 
Bakgrund 

 
Självskadebeteende 
 

Självskadebeteende syftar till olika typer av destruktiva handlingar som människan gör mot 

den egna kroppen (Bjärehed & Lundh, 2008; Lloyd-Richardson et al, 2007). De vanligaste 

självskadehandlingarna är att rista in ord eller symboler i huden, att orsaka blödning genom 

klösande eller att förhindra sår från att läka. Andra vanliga självskadehandlingar är att slå sig 

själv och därmed orsaka blåmärken, att skära sig i handleder, armar eller andra kroppsdelar, 

att bränna sig själv med tändare eller cigarrett och att sticka vassa saker igenom huden. 

Självskadebeteende bland unga har ökat (Bjärehed & Lundh, 2008). Enligt socialstyrelsen 

(2004b) uppskattas prevalensen för självskador bland den allmänna populationen till mellan 

två och fyra procent och enligt Bjärehed & Lundh, (2008) och Lloyd-Richardson et al, (2007) 

har nästan hälften av tjejer i årskurs 7-8 skadat sig själv minst en gång. En vanlig anledning 

till att skada sig själv är att kontrollera emotionell smärta (Holm & Severinsson, 2008; Nehls, 

1999). Det är ett sätt att få en känslomässig lättnad eller ett sätt att fly från oönskade tankar, 

känslor och situationer (Holm & Severinsson, 2008).  

 

Självskadebeteende är tre till fyra gånger så vanligt bland kvinnor än hos män (McAllister, 

2003) Kvinnor är genom hela livet föremål för starka sociokulturella normer, speciellt under 

tonår och tidig vuxenålder (Parker, Bermúdez & Neusitifter, 2007). De får leva i motstridiga 

sammanhang med bilder på ouppnåeliga ideal som betonar hur de ska vara sexuellt attraktiva 

och tillgängliga samtidigt som de ska lära sig att kämpa för att bli självständiga individer. Ur 

ett feministiskt perspektiv kan konstruktionen av sociala kön förflytta kvinnors problem från 

individen till det sociala. Genom att göra det kan kvinnors problem eller symtom ses som 

metoder för att hantera och överleva, snarare än tecken på dysfunktion eller psykisk sjukdom. 

Shaw (2002) menar att direkta självskador mot den egna kroppen är en symbol för kampen 

mot den kulturella historien om vad det innebär att vara kvinna. Med det menar hon att 

självskadebeteende kan vara ett sätt att uttrycka känslor av missnöje och ilska eller ett behov 

av att höras och tas på allvar.   
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Den självskadande patienten i vården 
 

Patienter som skadar sig själva upplever att vårdare har svårt att förstå deras situation 

(Craigen & Foster, 2009). De menar att vissa vårdare uttrycker att de har sett liknande 

problematik hundratals gånger vilket får patienter att känna sig som en i mängden och att de 

inte bryr sig om dem. Det beteende hos vårdare som patienter upplever som hälsofrämjande är 

respektfullt lyssnande; att vårdaren är duktig på att lyssna och visa förståelse för deras 

beteende, snarare än att döma. Vidare anser patienter att en bra känslomässig relation mellan 

de själva och vårdaren är mycket viktig. När vårdare brister i att visa tålamod och förståelse 

för självskadebeteende leder det till ett ökat självskadebeteende (Commons Treloar & Lewis, 

2008).  

 

Enligt Commons och Lewis (2008) är hälso- & sjukvårdspersonal som arbetar inom 

psykiatrisk sjukvård mer positivt inställda till att vårda patienter med självskadebeteende än 

de som arbetar inom akutsjukvård. Studier visar att en högre utbildningsnivå korrelerar med 

en mer positiv inställning till dessa patienter (Commons & Lewis, 2008; McHale & Felton, 

2010) samt att en högre utbildning främjar kvaliteten av vården genom positivare inställning 

och en större förståelse för självskadebeteende. Enligt Friedman et al. (2006)  känner 

sjuksköterskor som är yrkesverksamma inom akutsjukvård känslor av ilska i samband med att 

de vårdar patienter med självskadebeteende och 99 % av de tillfrågade känner sig inte 

motiverade till att vilja hjälpa en patient som skadat sig själv.  

 

Att vårda patienter med självskadebeteende är en stor utmaning, det finns lite evidensbaserad 

forskning och beteendet har identifierats som resistent mot behandling (Muehkenkamp, 

2006). Vårdare känner sig frustrerade och oförmögna att ha någon inverkan på patientens 

beteende eller att skapa en terapeutisk relation med patienter som självskadar (Stone & Sias, 

2003). Den empiriska forskning som finns på området visar att en mix av kognitiv 

beteendeterapi och problemlösande behandlingar är mest effektivt när det handlar om att 

minska symtom (Muehkenkamp, 2006), men att utan en tillitsfull terapeutisk relation är det 

mindre sannolikt att behandlingen kommer att lyckas (Trepal & Wester, 2007).  

 

 

Psykiatrisjuksköterskans omvårdnad vid självskadeproblematik 
 

Det finns inga studier som tydligt visar att inläggning i slutenvård är fördelaktigt för patienter 

med självskadebeteende. Patienter upplever att de blir inlåsta på en avdelning fråntagna de 

saker de har att skada sig med, vilket inte tar bort orsaken till varför patienter vill skada sig 

(Åkerman & Eriksson, 2011). Intervjuer med unga kvinnor visar att självskadebeteendet har 

blommat ut än mer efter kontakt med slutenvård och en önskan finns att tiden för behandling i 

slutenvård ska vara så kort som möjligt. De menar att den terapeutiska behandlingen gällande 

själskadebeteende oftast sker i öppenvård och endast undantagsvis i slutenvård. 

Psykiatrisjuksköterskan ska med fördjupade kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad i mötet 

med patienten med hänsyn till dennes hälsotillstånd på ett respektfyllt och empatiskt sätt 

informera om vård och behandling så att patienten ges optimala möjligheter att fatta beslut 

(Psykiatriska riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskan ska 

bedöma, planera, åtgärda och utvärdera omvårdnadinsatser tillsammans med patienten. 

Insatserna kan till exempel syfta till att hjälpa patienten med att stärka känslan av att ha 

kontroll över sitt liv och att utveckla strategier för att hantera sjukdom. Ett fokus bör ligga på 

känslomässiga och relationella aspekter med ett samspel mellan sjuksköterska och patient. 

Joyce Travelbee, psykiatrisjuksköterska och omvårdnadsteoretiker verksam på 1960-talet, 
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menade att relationen och kommunikationen mellan patient och vårdare var grundläggande 

för att god vård skulle kunna ges. Hon såg omvårdnad som en mellanmänsklig dimension och 

underströk vikten av den och hur den skulle kunna etableras mellan patient och sjusköterska. 

För att göra det menade Travelbee att ett antal interaktionsfaser först måste genomgås. Dessa 

handlade om första mötet, framväxt av identiteter, upplevelse av empati/sympati och 

ömsesidighet och kontakt (Travelbee, 2001).  

 

Eftersom självskadebeteende ofta väcker negativa reaktioner hos vårdpersonal samtidigt som 

en tillitsfull terapeutisk relation är nödvändig för att behandlingen ska vara effektiv är det av 

betydelse att undersöka hur sjuksköterskor upplever mötet med unga kvinnor som skadar sig 

själva.  

 

 
Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda unga kvinnor med 

självskadebeteende inom psykiatrisk slutenvård.  

 

 

Metod  

 
Design 

Studien har en deskriptiv kvalitativ design. Kvalitativ ansats användes eftersom fokus har 

legat på mänsklig kommunikation vilket möjliggjort beskrivningen av ett specifikt fenomen 

(Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Urval 

Urvalsgruppen var yrkesverksamma sjuksköterskor inom den psykiatriska slutenvården. 6 

stycken sjuksköterskor från olika psykiatriska slutenvårdsavdelningar i Värmland ingick i 

studien. Inklusionskriterierna var sjuksköterskor som arbetat inom psykiatrisk slutenvård i 

minst sex månader och varit i kontakt med patienter med självskadebeteende under det 

senaste året.  

 

Information och förfrågningar lämnades muntligt och skriftligt på sex psykiatriska 

slutenvårdsavdelningarna i Värmlands landsting. De sjuksköterskor som var intresserade av 

att medverka i studien mailade åter uppgifter om hur länge de arbetat inom psykiatrisk 

slutenvård och när de senast var i kontakt med patienter med självskadebeteende. De mailade 

också information angående om de är grundutbildade sjuksköterskor eller sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad. Kvoturval gjordes sedan vilket innebar att 

en balans mellan män och kvinnor, grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom psykiatrisk vård intervjuades (Polit & Beck, 2008).  
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Datainsamling 

När informanterna samtyckt till studien bestämdes tid för intervju med varje enskild 

informant. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer på informanternas 

arbetsplats under maj månad 2013. Semistrukturerade intervjuer användes eftersom det enligt 

Polit och Beck (2008) ger informanten möjlighet att respondera fritt, men samtidigt ger 

frågeställaren ett visst styrmedel för att tillgodose att allt inom det förvalda ämnet täcks. 

Eftersom syftet med studien var att genom intervjuer undersöka människors upplevelser och 

för att kontexten inte skulle gå förlorad i analysprocessen krävdes förståelse och samarbete 

mellan intervjuare och deltagare (Graneheim & Lundman, 2004). Frågorna ställdes öppna och 

handlade om sjuksköterskans upplevelse av att vårda unga kvinnor som självskadar. 

Intervjuerna spelades in på band och tog 30-45 minuter. 

 

1. Vilka upplevelser har du av att vårda unga kvinnor med självskadebeteende i 

psykiatrisk slutenvård? 

2. Vilka negativa erfarenheter har du i mötet med dessa patienter?  

3. Vilka positiva erfarenheter har du i mötet med dessa patienter?  

4. Hur är din upplevelse av vårdformens betydelse för unga kvinnor som självskadar?   
 

 

 

Databearbetning 

Insamlad data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys och en tolkning gjordes av 

det latenta innehållet. De bandinspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant. Materialet delades 

sedan upp i meningsbärande enheter vilka analyserades så att likheter och olikheter 

åskådliggjordes (Polit & Beck, 2008). För att kunna referera tillbaka varje textenhet till den 

ursprungliga intervjun kodades varje intervju och dess innehållande text med samma färg. De 

textenheter som svarade mot studiens syfte extraherades för att sedan kondenseras i ett eller 

flera led. För att få dessa textenheter mer hanterbara kodades de med ämnesord vilka i nästa 

led kategoriserades. Kategoriseringen skedde sedan i flera led till dess att kategorierna var 

rena och varandra uteslutande (Graneheim & Lundman, 2004). De olika stegen i kodning och 

kategorisering mailades kontinuerligt till min handledare och jag fick feedback på processen. 

 

 

Tabell 1 Översikt över databearbetning 

     

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsbärande  

enheter 

Underkategorier Kategorier 

(…) och så får de 

självskadebeteende i 

samband med ångest och 

sånt. Och på så sätt 

minskar ångesten säger 

de flesta, när de rispar 

sig till exempel. 

De självskadar i 

samband med ångest 

för att minska 

ångesten. 

Självskadar för att 

minska ångest. 

Orsaker och 

symtom 

I slutenvården har jag 

bara lärt mig det här, noll 

Lärt mig att ha noll 

tolerans och inte ge 

 Noll tolerans mot 

självskada.  

Sjuksköterskans 

uppdrag 
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tolerans om någon skär 

sig får den fixa det själv. 

Noll uppmärksamhet.  

uppmärksamhet till 

den som skurit sig.  

 

Inte ge 

uppmärksamhet.  

Positiv erfarenhet, till 

exempel jag tycker att 

det är precis det här. 

Först och främst är det 

relationen, om jag ska 

kunna hjälpa den här 

patienten så måste hon 

ha förtroende för mig, 

hon måste känna att jag 

har empati för henne, allt 

det här. 

Om jag ska kunna 

hjälpa en patient 

måste hon ha 

förtroende för mig. 

Hon måste känna att 

jag har empati för 

henne. 

Känna förtroende för 

mig.  

 

 

Känna att jag har 

empati. 

Sjuksköterskans 

uppdrag 

 

 

 

Etik 

Verksamhetschefen för psykiatrisk slutenvård i Värmland gav sitt samtycke och skrev under 

ett tillstånd på att studien fick genomföras. För att deltagarna skulle kunna ge sitt informerade 

samtycke fick de information om undersökningens syfte, upplägg och eventuella risker och 

fördelar som var förenade med att delta i studien. Den eventuella risk som kunde vara förenad 

med att delta i studien var att studiens syfte och därmed intervjufrågor kunde väcka 

obehagliga känslor. De fördelar som var förenade med att delta var att få bidra till 

datainsamling och utvecklig inom området och att viktiga frågor lyftes upp. Deltagarna 

informerades om att de deltog frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun 

eller dra sig ur projektet. De fick också information om konfidentialitet vilket innebar att 

privat data som identifierade avdelning och identitet inte redovisas. De bandinspelade 

intervjuerna har förvarats i ett låst skåp på barn- och ungdomspsykiatrin i Karlstad som enbart 

jag har nyckel till. I samband med transkribering avidentifierades materialet som har förvarats 

i en dator skyddat av mitt lösenord. Studien är godkänd av en lokal etikprövningsgrupp inom 

Sektionen för Hälsa och Samhälle vid Högskolan i Halmstad, Dnr: UI 2013/430. 
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Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 2) vilka presenteras i texten nedan och illustreras 

med citat från intervjuerna.  

___________________________________________________________________________ 

Tabell 2 Översikt över kategorier 

___________________________________________________________________________ 

Orsaker och symtom 

Sjuksköterskans uppdrag 

Utbildning och handledning 

Känslor och attityder 

Att vårda i psykiatrisk slutenvård 

 

 

Orsaker och symtom 

Informanters upplevelse av varför unga kvinnor självskadade varierade. En gemensam 

uppfattning var att det handlade om att lindra psykisk smärta. De menade att kvinnor genom 

att tillfoga kroppen fysisk smärta kunde lindra till exempel ångest. En annan uppfattning om 

vad dessa kvinnor hade gemensamt var att de haft en svår uppväxt, antingen i eller utanför 

den egna familjen. Det kunde handla om brister i anknytning eller känslomässig intimitet, 

psykisk ohälsa hos föräldrar, övergrepp eller mobbing.  

”I princip de flesta som kommer in med självskadebeteende har haft en dålig uppväxt. Man 

hör det från dem och man läser det i deras journaler att det har varit till exempel alkoholism 

hos mamma och pappa, mycket drogrelaterat eller att de har blivit mobbade under 

ungdomen.” 

Informanter beskrev att det ofta var unga kvinnor som drabbades i en ålder där de sökte efter 

vilka de var. De hade en låg självkänsla och tyckte inte att de var värda bättre än den skada de 

tillfogade sig. En informant menade att det var dagens samhälle, strukturer och otrygghet som 

skapade dessa reaktioner hos unga kvinnor.  

”Identitet, för det är ofta unga tjejer (…) Därför den tiden du söker vem jag är, allt, då är 

man förvirrad” 

”Det är inte lätt att vara ung och det finns inte direkt någon trygghet att hänvisa till.” 

En annan uppfattning var att självskadebeteende bottnade i ett behov av uppmärksamhet och 

brist på impulskontroll. Informanter beskrev att kvinnor i högre utsträckning idag än tidigare 
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agerade ut och skrek, dock sällan riktat mot någon annan än de själva. Kvinnor som 

självskadade hade mycket ilska riktad mot sig själva, trots att det ofta var andra som borde 

burit ansvar för vad de varit utsatta för. Informanter hade erfarenhet av att de vid inläggning 

fick med sig något eller hittade något vasst på avdelningen att skada sig med. De skar eller 

brände sig i olika utsträckning, över hela kroppen men vanligast var armar, mage och lår. En 

del hade skurit sig så mycket över armarna så att det inte fanns någon frisk hud kvar, en del 

var tvungna att sutureras.    

 

Sjuksköterskans uppdrag 

Det framkom skillnader när det gällde sjuksköterskans roll och förhållningssätt i slutenvård av 

unga kvinnor som självskadade. Det fanns en allmän policy på avdelningar om att inte ge 

någon uppmärksamhet till den som har skadat sig, detta för att inte frambringa någon 

sjukdomsvinst. En informant beskrev hur hen lät bli att ge stödsamtal i samband med 

självskada i syfte att följa rutiner och inte sabotera för annan personal, trots att det stred mot 

egen värdering. En annan beskrev hur hen nått framgång i behandling genom att säga ifrån till 

en patient att hen inte ville ta hand om hennes blod. Hen menade att det var viktigt att tydligt 

visa att det inte var okej att skada sig genom att säga ifrån.  

 

”Det är, jag måste säga, det är helt emot min värdering men samtidigt avdelningen har den 

rutinen, jag är starkt emot men jag vet inte, till exempel man har den rutinen när en tjej skär 

sig eller kastar ett glas så vår rutin är, okej du kastade ett glas det är sönder, varsågod sopa 

själv. Eller du skar dig, varsågod plåstra om dig själv. Såhär nonchalant, inte nonchalant det 

är vår strategi. De säger att vi inte ska ge henne uppmärksamet.(…)då har patienten 

sjukdomsvinst.  

”Jag hade en patient som höll på, ja men som höll på att skära sig å jag jobbade kväll och 

hon skar sig och istället för att tycka synd om och plåstra om så, nej då sa jag till henne att 

det här är inte okej, du får, jag vill inte ta reda på det här utan du får torka upp ditt blod och 

du får ta reda på det här själv.”  

En informant beskrev att hen aldrig skulle lämna en patient som självskadat ensam och att 

tvätta och lägga om såret var en del av behandlingen. Informanter trodde att det var viktigt 

med en avvägd gränssättning för att patienter inte skulle bli mer utagerande eller skada sig 

själva mer. Någon tyckte också att det var viktigt med balans mellan att pusha och trösta. 

Informanter beskrev också vikten av en god relation genom att visa empati, att få patienten att 

känna att hon blev lyssnad på och att personalen brydde sig på riktigt. Det skulle i sin tur 

hjälpa henne att våga vara mer öppen med sina känslor. En informant menade att även om 

patienten inte förstod sig själv så var det viktigt att vårdpersonal gjorde det. Det kunde också 

hjälpa att inta mammaroll genom att vara omhändertagande och mjuk i kontakten. Trygghet 

skapades genom att vårdpersonal fanns runt patienten. Ett sätt att hjälpa var att stödsamtala 

vilket enligt en del informanter var en av de första åtgärderna när en patient hade självskadat. 

Det var viktigt att bekräfta patienten även om sjuksköterskan inte förstod varför patienten 

gjort på ett visst sätt, detta eftersom patienter behövde mycket bekräftelse och 

uppmärksamhet. En informant beskrev också vikten av formulering för att få patienten att 

nappa på det hen ville nå fram med. Hen beskrev vidare att det ofta gick att förhandla med 

patienter kring självskadandet.  
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”Även om patienter inte förstår sig själv, vi är vårdare, vi ska ha kanske bättre vad heter det 

här förståelse.” 

”Sen hela tiden bekräfta bekräfta patient. Jag ser dig, jag hör dig, allt det här.” 

Informanter framhävde vikten av en god medicinering mot ångest eftersom det var grunden 

till att kvinnor självskadade. En informant upplevde dock att medicinering inte hjälpte alls. 

Insatser borde också riktas mot det sociala nätverket. Utan ett fungerande socialt nätverk var 

det svårt att nå framgång med annan behandling.  

”(...) man vill ju att dem ska må bra och återgå till sitt sociala liv så fort som möjligt utan 

självskadebeteende men de flesta är kvar i sitt självskadebeteende, att de blir kvar i det ändå 

efter utskrivning och sen försöker man kombinera det med sociala nätverket. (…) Man jobbar 

med det sociala nätverket. Patienter som självskadar behöver ett bra socialt nätverk.” 

”Det sociala nätverket tycker jag är jätteviktigt kring patienterna och det är det som ska 

förstärkas. Mediciner förstärker men man får vara uppmärksam på det sociala nätverket.” 

Tankar om att dessa kvinnor behövde struktur var gemensamt för flera informanter. Ett sätt att 

hjälpa med struktur var att använda sig av scheman. Ett annat sätt som föreslogs för att hjälpa 

dessa kvinnor på var att hitta andra strategier än att självskada för att lindra ångest, att göra en 

kedjeanalys eller att gräva i vad som skapat beteendet. Genom det kunde de lära sig om sig 

själv, öka den emotionella medvetenheten och lära sig att reglera känslor. En informant 

menade att tiden i slutenvården var kort men att hen hoppades hinna så ett litet frö som kunde 

leda till förbättring.  

”Om det blir en händelse så måste vi veta vad det är som händer innan, finns det några 

utlösande faktorer när den stunden är där och hur har den känslan? Vad går i ditt huvud? Ha 

en inre dialog så att du vet din tankeprocess, när du vet din tankeprocess. Nästa gång du 

tänker att impuls kommer igen, istället för att skära mig, jag har ett annat. Kedjan vi klipper 

hör och så kommer nästa steg. Det tror jag att patienten kan lära sig mycket av.” 

Informanter uppgav att de inte visste vad som hjälpte unga kvinnor som självskadade. Tankar 

fanns om att beteendet skulle växa bort eller att de var i behov av terapi. De menade att det 

borde finnas mer specialiserad vård för dessa patienter.  

 

Utbildning och handledning 

Gemensamt för informanter var att de helt saknade handledning. De önskade handledning i 

hur de skulle bemöta kvinnor som självskadade men också i hur de skulle hantera egna 

känslor. En informant menade att det inte gick att arbeta utan handledning och en annan att 

kvinnor som självskadade inte fick den vård de behövde just av denna anledning.  

”…vi har inte handledning så vi kan inte prata om det med någon utomstående. Det saknas 

just den biten.” 

”Jag har inte fått handledning och det går inte att jobba utan handledning.”  

Informanter uppgav också att de saknade utbildning i hur de skulle vårda kvinnor som 

självskadade och att det i grundutbildningen till sjuksköterska inte fanns någon information 

om ämnet. Informanter beskrev att den kunskap de hade om självskadebeteende är kunskap de 
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fått genom erfarenhet, antingen privat eller i yrket. En informant menade också att den som 

själv har upplevt ångest lättare kunde relatera till andra som hade det.  

”Alltså det är ju erfarenhetsmässigt som jag har fått kunskap. Jag har ju inte fått några 

småutbildningar eller ah det tycker jag skulle vara bra. (…) Det saknade jag när jag började 

här och det saknar jag fortfarande.” 

Rutiner kring behandling av kvinnor som självskadade fanns enligt informanter inte 

upprättade. En informant beskrev hur de vårdade efter egen förmåga och att det inte fanns 

något lagarbete eller någon tydlighet i hur vården skulle se ut. Hen menade att det i nuläget 

inte fungerar och att kvinnor som självskadade kom i kläm eftersom de resurser som fanns 

inte var samlade. En informant beskrev dock att det fanns en bra vårdplan med samtal, 

läkarkontakt och uppföljning för dessa kvinnor.  

 

Känslor och attityder 

Informanter beskrev att unga kvinnor med självskadebeteende var en svår patientgrupp. En 

informant upplevde att hon inte orkade stötta eller prata med kvinnor som självskadade 

relaterat till att det inte gav något resultat. Känslor av otillräcklighet, misslyckande och 

frustration beskrevs av flera informanter av samma anledning. Kvinnors fortsatta 

självskadebeteende berodde på informantens misslyckande av insatser.  

”Man kan tro att man kommer dem nära och lyckas men efter en stund ser man att man är 

totalt misslyckad.” 

Informanter var rädda för att göra fel och en rädsla fanns för att inte hinna hjälpa i tid, att 

kvinnor skulle skada sig allvarligt eller suicidera. Informanter beskrev också att kvinnor som 

självskadade väckte känslor av elände och sorg, särskilt unga kvinnor.  

”…jag upplever att jag är lite rädd för den grupp av patienter. Jag har för lite resurser, för 

lite verktyg för att kunna hjälpa. Det är därför den känslan kommer att man är rädd att man 

kan göra något fel.” 

”Att man kanske inte hinner hjälpa dem och att de kan skada sig väldigt mycket eller att de 

kan ta livet av sig.” 

Informanter beskrev att de kunde bli arga på kvinnor som självskadade. Någon uppgav att det 

var något hen kände inom sig men aldrig skulle visa. En anledning till ilska var att kvinnor 

som självskadade inte brydde sig om att bli friska. En annan informant menade att det inte var 

över kvinnornas beteende hen kände ilska, att det istället var över deras förövare.  

”Ärligt talat så skapar det en viss frustration också som sjuksköterska. Man blir lite arg på 

patienten, också för att hon inte, ja det känns inte som att hon vill ha hjälp för att hon inte 

bryr sig eller så om vad man säger, utan det går in och ut och sen så är det tillbaka på noll.” 

Informanter beskrev att kollegor hade en negativ syn på kvinnor som självskadade, att det var 

en grupp patienter som var bortstött och som ingen ville jobba med. Det beskrevs att 

vårdpersonal var kränkande, stränga och körde över kvinnor som självskadade istället för att 

se individens behov. När informanter varit med kvinnor som självskadat på somatisk 

akutmottagning för suturering upplevde de att personal där inte mött kvinnor med respekt. 

Kvinnor fick där höra att de belastade vården för andra och en informant menade att de hade 
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lika stor rätt att vara där som alla andra med tanke på vad de varit utsatta för. Informanter 

beskrev att det var jobbigt att ta hand om hudskador och ångest efter att kvinnor självskadat 

samtidigt som de upplevde kollegors negativa känslor inför att vårda kvinnor som självskadat 

som jobbiga. Vidare beskrev informanter att kvinnor som självskadade ofta blev 

missuppfattade och inte fick den förståelse de behövde vilket resulterade i att de inte fick 

adekvat vård.  

”Jag har upplevelsen av att det är en grupp som man ofta inte vill jobba med, om man pratar 

med kollegor. De är bortstötta dessa patienter.” 

”De möttes av oförståelse (…) Ja begriper du inte bättre och sådär och kommer du här igen 

och belastar sjukvården från andra fick man höra.” 

Informanter beskrev en positiv känsla när självskadebeteende hos kvinnor minskade eller när 

de upplevde att en intervention hade givit gott resultat. Det gav också en positiv känsla när de 

upplevde att de haft ett bra möte med kvinnor som självskadade, när de lyssnat och förstått 

vad informanter ville nå fram med. En annan positivt upplevelse var när kvinnor som 

självskadade muntligt gav bekräftelse på att det kändes bättre efter en intervention eller när 

informanten upptäckt dåligt mående i tid och kunnat förhindra självskador.  

”Att man vet att den här patienten kan bli väldigt utåtagerande och skada sig själv och så har 

man hunnit hindra det innan och patienten kommer själv sen efter någon timme och kanske 

inte tackar en men i alla fall talar om att nu känns det bra, nu är det lugnt, nu är jag lugn och 

ja det är ju då man känner att nu här gjorde jag något bra.  

Informanter blev glada över att se kvinnor som självskadade må bättre och menade att de då 

gav positiv energi. Det fanns en önskan om att kvinnor skulle bli friska och återgå till sina 

sociala liv så fort som möjligt.  

 

Att vårda i psykiatrisk slutenvård 

Informanter beskrev slutenvård som den akuta fasen. De menade att den var bra en kortare tid 

relaterat till att skydd från självskadande eller suicid kunde ges dygnet runt men också att det 

alltid fanns någon att prata med för stöd. Informanter beskrev också medicinjustering som en 

viktig del i det akuta skedet. En annan aspekt som enligt informanter gjorde slutenvård bra var 

att kvinnor som själskadade ofta hade social problematik, känslomässiga eller ekonomiska 

och att de i samband med inläggning fick vila från det. 

Jag tycker att slutenvård är en bra bit av vårdformen för att ofta när dessa unga patienter 

kommer till oss är det något socialt som inte fungerar (…) så det är bra att de hamnar här 

och då har de inga måsten. De kan vila en stund, de kan samla sina krafter för att kunna flyga 

igen.” 

Informanter upplevde också att slutenvården hade en negativ inverkan på kvinnor som 

självskadade. De menade att inläggning förstärkte sjukdomsbilden istället för att motviera till 

att bli frisk och växa som människa. I slutenvården kunde kvinnor knyta an till personal, bli 

passiva och därmed kvar i slutenvård för länge. Det beskrevs vara negativt med långa 

vårdtider. En informant beskrev dock anknytning till vårdpersonal som något bra och att det 

genom tillit kunde bli något bra av tiden i slutenvården.  

”Jag tycker inte att det är bra. Därför det förstärker deras sjukdomsbild.” 
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”De behöver inte bli omhändertagna om och slutenvården det är så mycket man har många 

olika behandling med dropp och allt det här. Vad innebär att ligga i slutenvården och att ha 

dropp? Åh jag är så sjuk. Istället man ska motivera för att växa som människa.” 

Sammarbetet mellan öppenvård och slutenvård var inte tillfredställande. Informanter menade 

att innehållet i uppdraget från öppenvården borde varit mer än medicinering och övervakning. 

Kvinnor som självskadade var ofta i en process med en behandlare i öppenvården som 

slutenvården inte fick ta del av. De fick därför börja om från början när patienten lades in.  

”Jag skulle kunna tycka att sådana här patienter, dem har ju ofta en öppenvårdskontakt och 

att de är mycket att när de kommer inom slutenvården att det är tätt mellan öppenvård och 

slutenvård. Var befinner sig patienten? Vad vill de att vi ska uträtta här? Är det att påbörja 

medicinering och att se till att patienten inte skadar sig för mycket så är det bra men det 

borde vara mycket mer. Uppdraget borde vara mycket mer, mer innehåll. (…) har det varit 

någonting nu som har gjort att patienten försämrats?” 

Informanter beskrev att det var viktigt med en tät uppföljning från öppenvård efter utskrivning 

eftersom kvinnor som självskadade ofta hade kvar sitt självskadebeteende efter utskrivning. 

Kvinnor med självskadebeteende återkom ofta till slutenvård.  

 

Diskussion 

 
Metoddiskussion  
 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda unga kvinnor med 

självskadebeteende i psykiatrisk slutenvård. Fokus har legat på personliga upplevelser och 

beskrivning av ett specifikt fenomen. Kvalitativ ansats möjliggör en djupare inblick och är 

därför i sammanhanget en lämplig metod (Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 

2004). Studiens trovärdighet uppstår utifrån beskrivning av urval och tillvägagångssätt vid 

datainsamling och analys. Bedömning av trovärdighet i en kvalitativ studie utgår från delarna; 

tillförlitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Polit & Beck, 2008). Intervjuer och analys 

har genomförts av mig som är sjuksköterska och har erfarenhet av att i psykiatrisk slutenvård 

arbeta med unga kvinnor som självskadar. Polit och Beck (2008) menar att en djupgående 

förståelse av den studerade gruppens kultur ökar tillförlitligheten. En annan aspekt att ta 

hänsyn till i bedömning av studiens tillförlitlighet var att informanter inte var anonyma inför 

mig. Det skulle kunnat leda till att informanter kände en rädsla för att blotta sina känslor eller 

att uppfattas som osympatiska. Man kan också spekulera i att informanter kan ha ett intresse 

av att förstärka positiva eller negativa upplevelser. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 

254-255) syftar bekräftelsebarhet till att möjliggöra att andra forskare ska kunna komma fram 

till ett likvärdigt resultat. För att kunna göra det krävs en tydlig beskrivning av insamling och 

analys av data. För att styrka studiens pålitlighet har jag presenterat intervjufrågor och genom 

exempel tydliggjort bearbetning av insamlad data (tabell 1). Överförbarhet handlar om i 

vilken utsträckning studiens resultat kan överföras på liknande grupper i liknande situationer. 

För att kunna göra det krävs ett representativt urval för det som ska studeras. Urvalet av 

informanter gjordes genom kvoturval med en balans mellan män och kvinnor, grundutbildade 

sjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistutbilning inom psykiatrisk omvårdnad. För 

att öka trovärdigheten i överförbarheten skulle en större grupp informanter intervjuas.  
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Resultatdiskussion 

 

Orsaker och symtom 

Informanter beskrev att patienter självskadade för att hantera ångest. Kvinnor som 

självskadade uppgav också att de gjorde det i ångestlindrande syfte. Min erfarenhet är att det 

ofta handlar om mer komplexa känslor eller svårigheter av att tolka och hantera olika känslor, 

det vill säga en alexitymi. Ofta har kvinnor med självskadebeteende svårt att sätta ord på sina 

känslor och har kanske lärt sig att alla känslor som inte är angenäma benämns som ångest fast 

det egentligen rör sig om till exempel ilska, frustration, tomhetskänslor, ensamhet eller 

uppgivenhet etcetera. Detta tror jag i sin tur kan leda till att vården bemöter och behandlar 

dessa kvinnor på ett icke optimalt sätt. Patienter kan få benzodiazepiner eller andra 

ångestlindrande läkemedel för något som egentligen är ilska men som benämns som ångest av 

patienter. Vissa har dessutom svårigheter med att tolka kroppens olika sensationer, som vid 

autismspektrumdiagnoser. Självskadebeteende kan bero på en rad olika obehagliga psykiska, 

psykosomatiska och även somatiska känslor av illabefinnande. Davis et al. (2014) menar att 

personer som självskadar inte reagerar kraftigare på negativa känslor än personer som inte 

självskadar men att de har svårare för att reglera och omvärdera dessa känslor i efterhand. Att 

svårigheter i känsloreglering är centralt stärks av Holm och Severinsson (2008) som beskriver 

att en vanlig anledning till självskada är att kontrollera emotionell smärta. De menar att det 

kan vara ett sätt att få en känslomässig lättnad eller ett sätt att fly från oönskade tankar, 

känslor och situationer. Davis et al. (2014), Holm och Severinsson (2008) samt mina egna 

erfarenheter ger en bild av att sjuksköterskor och patienter har en övertro på ångest som orsak 

till självskadebeteende.  

I resultatet framkom att sjuksköterskor hade tankar om att självskadebeteende kunde bero på 

en svår uppväxt med brister i anknytning eller känslomässig intimitet. Min erfarenhet är att 

också föräldrar ofta känner skuld för sina barns självskadebeteende. Teorin om kopplingen 

mellan brister i anknytning och självskadebeteende får stöd av Hsu, Chen och Lung, (2013) 

vilka beskriver att det finns klara samband mellan självskadebeteende och anknytning till 

föräldrar. Vidare beskrivs att personer med svårigheter i att identifiera känslor, det vill säga 

alexitymi, ofta upplever att de uppfostrats av antingen föräldrar som var överbeskyddande 

eller som brast i omsorg.  Oavsett anledning tror jag inte på ett bemötande som skuldbelägger 

föräldrar till kvinnor som självskadar. Bemötandet bör enligt min åsikt istället utbilda, minska 

rädsla, uppmuntra till goda relationer och ge verktyg för att hantera och stötta.  

 

Sjuksköterskans uppdrag  

Informanter framhävde vikten av en god medicinering mot ångest eftersom det var grunden 

till att kvinnor självskadade. En informant uppgav dock att läkemedel inte hjälpte mot 

självskadebeteende, vilket till stor del också är min erfarenhet. Patienter som självskadar 

behandlas med SSRI, en grupp läkemedel mot depression och ångest. Haw, Houston, 

Townsend och Hawton (2001) beskriver att sjuksköterskor förlitar sig för mycket på 

antidepressiv behandling hos patienter som självskadar. De menar att det finns en uppenbar 

brist på effekt av antidepressiv behandling för att förebygga eller minska självskadebeteende 

och att insatser för denna grupp patienter istället bör riktas mot psykologisk behandling så 

som utbildning i problemlösande tekniker. De beskriver också att mer komplicerad 

behandling kan krävas vid samsjuklighet. Davis et al. (2014) menar att personer som 
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självskadar inte har någon sämre förmåga till att reglera känslor utifrån om de är deprimerade 

eller inte, vilket ytterligare styrker Haw et al. (2001) i att insatser bör riktas mot psykologisk 

behandling så som utbildning i problemlösande tekniker istället. Enligt Eriksson och Åkerman 

(2012) vittnar också patienter om att vården har en stark tilltro till att läkemedel ska lösa deras 

problem. De menar att anda insatser ibland helt uteblir. Vidare beskriver patienter i studien att 

läkemedel används frikostigt och att information kring biverkningar och risk för beroende är 

otillräcklig.  

I resultatet framkom att det fanns en allmän policy på psykiatriska avdelningar att inte ge den 

som skadat sig någon uppmärksamhet. En anledning till det var att inte frambringa någon 

sjukdomsvinst. Min tro är att genom att inte visa den som skadat sig någon uppmärksamhet 

riskerar sjuksköterskor förmedla att patienters problem inte är viktiga och att 

självskadebeteende är något som inte är förtjänt av vårdens resurser. Eriksson & Åkerman 

(2012) beskriver patientfall där sådant bemötande resulterat i att patienter har ökat sitt 

skadebeteende i hopp om att bli tagna på allvar av vården.  

Enligt Commons Treloar & Lewis (2008) leder brister i tålamod och förståelse för självskador 

till ett ökat självskadebeteende. Genom att inte uppmärksamma den som självskadat riskerar 

man att brista i att visa förståelse för patienten.  

 

Utbildning och handledning 

Informanter uppgav att de saknade utbildning i att vårda unga kvinnor som självskadar. De 

beskrev att den kunskap de hade var inhämtad från erfarenheter, antingen privat eller i yrket. 

Detta tror jag är ett stort problem till det missnöje som finns bland både vårdpersonal och 

patienter som självskadar. Studier visar att en högre utbildningsnivå korrelerar med en mer 

positiv inställning till dessa patienter (Commons & Lewis, 2008; McHale & Felton, 2010). 

Perboell et al. (2014) styrker denna tes när de beskriver att utbildning om självskadebeteende 

är ett värdefullt åtagande med potential att stärka och förbättra attityder till fördel för både 

sjuksköterskor och patienter. Informanter uppgav också att de inte fick någon handledning 

och att det är svårt att arbeta utan. Conlon och O´Tuathail (2012) menar att det är av stor vikt 

att hjälpa personal att se den självskadade patienten i ett nytt ljus. Det menar de kan uppnås 

genom reflektion, utbildning och klinisk handledning. De menar att klinisk handledning måste 

ges för att uppmuntra och möjliggöra för sjuksköterskor att se på sina attityder och 

medvetandegöra attityder till självskadebeteende.  

 

Känslor och attityder  

I resultatet framkom också att sjuksköterskor hade en negativ syn på kvinnor som 

självskadade, att det var en grupp patienter som var bortstött och som ingen ville jobba med. 

Det beskrevs att vårdpersonal var kränkande, stränga och körde över kvinnor som 

självskadade istället för att se individens behov. Commons Treloar och Lewis (2008) 

beskriver att just brister i tålamod och förståelse ledde till ett ökat självskadebeteende 

samtidigt som patienter ansåg (Craigen & Foster, 2009) att en bra känslomässig relation med 

vårdaren var viktig. Jag anser att den negativa inställning som idag finns till att vårda 

patienter med självskadebeteende motstrider patienters erfarenheter av vad som hjälper, att få 

förståelse och en bra känslomässig relation med vårdaren. Enligt Eriksson och Åkerman 
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(2012) upplever patienter som vårdas i slutenvård kränkningar, negativa attityder, oförståelse 

och fördomar hos personal i större utsträckning än de som vårdas i öppenvård.   

 

Att vårda i psykiatrisk slutenvård 

Informanter upplevde att slutenvården hade en negativ inverkan på kvinnor som självskadade. 

De menade att inläggning förstärkte sjukdomsbilden istället för att motviera till att bli frisk 

och växa som människa. De menade dock att det kunde vara bra med slutenvård under en 

kortare akut fas för att förhindra självskada eller suicid. Samtidigt beskrev de att slutenvård 

inte hjälper mot självskada, att de flesta patienter fortsätter att självskada när de skrivs ut. Att 

patienter fortsätter att självskada efter utskrivning i slutenvård korrelerar med patienters egna 

upplevelser (Åkerman & Eriksson, 2011), att de blir inlåsta och fråntagna de saker de har att 

skada sig med vilket inte tar bort orsaken till självskadebeteendet. Åkerman och Eriksson 

(2011) beskriver vidare att intervjuer med unga kvinnor visar att självskadebeteendet har 

blommat ut än mer efter inläggning i slutenvård och att den terapeutiska behandlingen oftast 

sker i öppenvård. Det kan vara svårt att bedöma suicidrisk hos unga kvinnor som självskadar. 

Bosch et al. (2014) menar att suicidala patienter i öppenvård kan vara ett dilemma för 

vårdpersonal inom psykiatrisk vård och att inläggning i slutenvård kan vara oundvikligt. Trots 

det menar de att inläggning kan vara skadligt i sig, att det finns ett mönster av att 

slutenvårdsbehandling ökar suicidrisken.  

 

 

Slutsats 

Självskadebeteende är ett stort hälsoproblem i Sverige och resten av världen framförallt bland 

unga kvinnor. Forskning visar att självskadebeteende kan förvärras i kontakt med slutenvård. 

Det finns en stor frustration i vården bland både personal och patienter men endast lite 

evidensbaserad forskning kring området. Det framgår tydligt i mitt resultat att sjuksköterskor 

känner sig osäkra på hur de ska bemöta och behandla kvinnor som självskadar. De uppger att 

de saknar utbildning och att den kunskap de har är erfarenhetsbaserad. För att sjuksköterskor 

ska kunna få det stöd och den kunskap de behöver för att bemöta och vårda på ett 

tillfredställande sätt behöver upplevelsen kring mötet med dessa patienter kartläggas vidare. 

För att kunna säkerställa att unga kvinnor som självskadar får en säker och evidensbaserad 

behandling bör den forskning som redan finns delges personal som arbetar inom psykiatrisk 

slutenvård. Det är också i samma syfte av stor betydelse att vidare forskning görs på området.  
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