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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård kommer dagligen i kontakt med 

suicidnära patienter och är delaktiga i det suicidpreventiva arbetet. Studier beskriver 

att sjuksköterskor kan använda sig av sin kunskap, erfarenhet och intuition för att 

upptäcka att en patient är suicidal. Suicidavsikt kan kommuniceras icke verbalt 

genom subtila tecken, som kan uppfattas av sjuksköterskan. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av den icke 

verbala kommunikationen inför ett suicid, för att öka medvetenheten om och 

förståelsen av detta fenomen vid suicidprevention.  

Metod: Kvalitativ metod med fenomenologisk hermeneutisk ansats har använts. Sju 

sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård intervjuades om sina erfarenheter 

av det studerade fenomenet, där intervjumetoden var narrativ och ostrukturerad till 

sin form.  

Resultat: Sjuksköterskornas erfarenheter av fenomenet presenteras i sex teman: Att 

se en förändring hos patienten, Att uppleva patienten som svårtolkad, Att känna 

patientens existentiella ångest, Att förstå patienten utifrån en helhetssyn, Att se 

patienten få insikt samt Att uppfatta att patienten gör ett avslut. I den tolkade 

helhetsförståelsen ger teorier om suicid en djupare förståelse för fenomenet som 

beskrivs i temana. 

Konklusion: Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård kan uppfatta och tolka icke 

verbala budskap från patienter som är suicidnära och de kan använda denna kunskap 

som ett komplement till en suicidbedömning. 

 

 

Nyckelord: Fenomenologisk hermeneutik, icke verbal kommunikation, psykiatrisk 

omvårdnad, suicidbedömning, suicidprevention. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Nurses in psychiatric care get in contact with suicidal patients on a 

daily basis and they participate in the prevention of suicide. Studies describe that 

nurses can use their knowledge, experience and intuition to discover a suicidal 

patient. Suicidal intention can be communicated in a non-verbal channel through 

subtle signs, which can be perceived by the nurse.  

Aim: The aim of this study is to describe nurses’ experience of the non-verbal 

communication that precedes a suicide, to enlarge the awareness around and 

understanding about this phenomenon in the prevention of suicide.  

Method: A qualitative design with a phenomenological hermeneutical approach was 

used. Seven nurses working in psychiatric care were interviewed about their 

experience of the studied phenomenon and a narrative, unstructured form of 

interview was used. 

Results: The nurses experience of the phenomenon is presented into six themes: To 

see a change in the patient, To experience the patient as difficult to interpret, To feel 

the patients existential anxiety, To understand the patient´s life status, To see the 

patient gain realization and To perceive that the patient is making an end. In the 

comprehensive understanding, theories about suicide offer a deeper understanding of 

the phenomenon described in the six themes. 

Conclusion: Nurses in psychiatric care can perceive and interpret nonverbal 

messages from patients who are suicidal and they can use this knowledge as a 

complement to a suicide assessment.  

 

 

Key words: Phenomenological hermeneutics, non-verbal communication, 

psychiatric nursing, suicide assessment, suicide prevention. 
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INLEDNING 

I psykiatrisk vård finns vårdprogram, rutiner och olika bedömningsinstrument som 

används för att förebygga suicid. Många olika utbildningsinsatser genomförs och 

riktlinjer uppdateras med samma syfte där olika riskfaktorer för suicid lyfts fram. 

Detta till trots inträffar suicid inom psykiatrisk vård. Uppkomsten till dessa suicidfall 

kan i efterhand härröras till många faktorer då suicid är en komplex händelse 

(Nyberg, 2013). Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård kommer ofta i kontakt med 

dessa suicidnära personer. Sjuksköterskan kan i efterhand se olika subtila tecken som 

då kan tydas som att patienten bestämt sig för att begå suicid. De subtila tecknen kan 

benämnas som icke verbal kommunikation, eller tyst kommunikation. 

 

BAKGRUND 

Definition av suicid 

Suicid definieras som en avsiktlig, självdestruktiv handling som leder till döden. Den 

direkta handlingen i form av exempelvis hängning, skiljs från den indirekta 

handlingen, som till exempel ovarsamhet eller risktagande. I båda fallen ska det 

finnas en avsikt att dö, eller åtminstone en medvetenhet om det, samt en acceptans av 

att följden av handlingarna kan ha, eller har, en dödlig utgång. Självdestruktiva 

beteenden kan med andra ord ha ett suicidsyfte, men behöver inte ha det (Ottosson, 

2004). 

 

Suicidalitet som process 

Suicidalitet ska betraktas som en process (Beskow, 2000, Wasserman, 2001) där 

stress-och sårbarhetsmodellen kan förklara förloppet. En dödslängtan, medvetna eller 

omedvetna tankar, impulser eller planer på självmord, som inte är observerbara, kan 

vara början. Övergår dessa sedan till den första allvarliga suicidtanken har processen 

tagit sin början. Processen kan ha olika långt förlopp, ibland mycket kort, men oftast 

är den längre och kan vara under flera decennier. Avgörande för hur processen 

utvecklar sig är vilka riskfaktorer och skyddsfaktorer individen har. Riskfaktorerna 

kan vara olika: nedärvd suicidbenägenhet, trauman, fattigdom, arbetslöshet, 

relationsproblem, psykiatrisk sjukdom, alkohol- och drogmissbruk samt somatisk 

sjukdom och smärta. Riskfaktorerna kan även vara av mer stressande karaktär: 

separationer, förluster, konflikter, kränkningar och återfall i sjukdom. Motsatsen till 

riskfaktorerna beskrivs som skyddsfaktorer, vilka kan bestå av nedärvd 

motståndskraft från fosterstadiet, uppväxt och vuxenliv där individen har 

återhämtningsförmåga, vilket skyddar mot självmordsbeteenden. Skyddsfaktorer kan 

även kännetecknas av en kognitiv stil och personlighet, där personen har en känsla av 

egenvärde, förtroende för sig själv och sina färdigheter, är hjälpsökande, har en 

öppen inställning till andra människors erfarenheter, lösningar och kunskaper samt 

förmåga att kommunicera. En familjesituation som kännetecknas av goda relationer i 

familjen, stöd och hängivet föräldraskap utgör också en skyddande faktor. Kulturella 

och sociala faktorer som medför att individen har en känsla av gemenskap, känner 

sig behövd, har stöttning av vänner och har drogfria vänner är även det exempel på 
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skyddande faktorer. Miljöfaktorer så som en bra kosthållning, god sömn, ljus, motion 

och en drog- och rökfri miljö utgör även skyddande faktorer (Wasserman, 2001). 

Suicidhandlingar har ofta samband med kriser eller psykiatriska sjukdomstillstånd 

som depression, personlighetsstörning, ätstörning eller schizofreni. Detta till trots är 

det inte ovanligt att ett suicid inträffar under perioder av förbättring och omgivningen 

kan bli överraskad av suicidet, vilket kan vara uttryck för det presuicidala lugnet. Det 

presuicidala lugnet infinner sig när personen bestämt sig för att begå suicid. Lugnet 

kan föregås av en stor skamkänsla att behöva ta emot hjälp och personen ger uttryck 

för att må bättre (Beskow, 2000). 

 

Förekomst och vårdkontakt 

De senaste statistiska uppgifterna av självmord från Socialstyrelsen finns i 

publikationen Dödsorsaker 2013.  Totalt begick 1227 personer självmord år 2013, av 

dessa var 861 män och 366 kvinnor. Hos män var högsta antalet i ålderskategorin 50-

54 år och hos kvinnor 40-44 år (Socialstyrelsen, 2015). 

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) har 

låtit sammanställa en rapport över suicid bland barn och unga personer. En indelning 

i kön och tre åldersgrupper har gjorts; 10-14 år, 15-19 år samt 20-24 år. Statistik har 

inhämtats för åren 1980 till 2013. Författarna till rapporten beskriver en ökning av 

suicid hos pojkar i de två yngre åldersgrupperna under det senaste decenniet, medan 

det ligger stabilt i åldersgruppen 20-24 år. Hos flickor har suicid ökat i samtliga 

åldersgrupper under det senaste decenniet (Jiang, Hadlaczky & Wasserman, NASP, 

2013). 

I ett pressmeddelande från Socialstyrelsen i april 2010 framkom att allt fler patienter 

inom slutenvården begår suicid och att siffrorna ökat från sex till nio procent från år 

2006 till 2007 (Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen redovisar också i en 

sammanställning från 2009, då självmordsiffran var cirka 1100, att ungefär hälften av 

de personer som begått suicid haft kontakt med hälso- och sjukvården en månad före 

sitt suicid (Socialstyrelsen, 2009). 

Mer än 95 procent av de som dör till följd av suicid har en psykiatrisk diagnos. De 

vanligaste diagnoserna är depression, schizofreni, missbruk och 

personlighetsstörningar (Herlofson, 2010). Cirka 5 procent av de personer med 

alkoholmissbruk begår majoriteten suicid i berusat tillstånd men även suicid i nyktert 

tillstånd förekommer då depression är vanligt förekommande hos en nykter 

alkoholist (Herlofsson, 2010). Missbruk medför 3-9 gånger högre risk för en 

psykiatrisk diagnos enligt internationella studier, och beräkningar från Svenskt 

beroenderegister visar att 21 procent har en psykiatrisk diagnos utöver missbruket 

(SBR, 2013). Gränsdragningen mellan suicid och olycksfall kan vara svårt att 

utvärdera. Antalet avlidna personer där dödsorsaken klassades in i kategorin "oklart 

uppsåt", där bland annat förgiftningstillstånd ingick, uppgick till 379 personer 2013, 

av dessa var 246 män och 133 kvinnor (Socialstyrelsen, 2015). 

I Sverige inträffar 10 procent av alla suicid under pågående psykiatrisk vård och 

hälften av de som suiciderar är kända inom den psykiatriska vården. Ungefär en 

fjärdedel av dessa har haft kontakt med psykiatrin inom det senaste halvåret. 
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Ytterligare ett betydande antal har haft kontakt med sin vårdcentral, ofta på grund av 

ångest, depression och sömnbesvär, men också med diverse somatiska symtom 

(Herlofson, 2010).  

Patienter med ett eller flera suicidförsök bakom sig har en varierad erfarenhet av den 

vård de erbjuds. Vissa beskriver att de fått uppleva öppenhet och förtroende hos 

vårdpersonal, där ett framträdande tema var att kommunikationen kännetecknades av 

en dialog. Dessvärre beskriver andra patienter det motsatta. Det är viktigt för 

patienten att få mötas av någon som det går att tala om svåra saker med, vilket även 

kan innefatta att få hjälp med att sätta ord på sina känslor och tankar. Patienter 

beskriver det som positivt att få direkta frågor om sina planer på suicid, men att då 

också kunna få direkt respons på sina svar är viktigt. Svaren bör dock inte 

kännetecknas av moraliseringar. Att få bli bemött som en jämlik, där patienten kan 

uppleva ett eget inneboende värde, beskrivs som ett viktigt perspektiv i att återhämta 

sig efter ett suicidförsök. Patienten upplever det jämlikt att få hjälp när hjälpen 

behövs, till skillnad från att bli pressad till tvångsvård. Att mötas av en "tycka synd 

om-attityd" från personalen, upplevs av patienten som kränkande (Vatne & Nåden, 

2014). 

 

Strukturerad suicidriskbedömning 

En bedömning av suicidrisken ska alltid göras när en patient söker vård med 

psykiatriska symtom och denna bedömning ska alltid journalföras (Herlofson, 2010). 

Frågan om någon annan än läkare eller specialist ska göra och dokumentera 

suicidriskbedömningen har diskuterats. Det är dock ofrånkomligt att varje behandlare 

som har en självständig vårdkontakt med patienten alltid måste värdera ett tillstånd 

med förhöjd suicidrisk. Det är en förutsättning för ett eventuellt behov av att tillkalla 

läkare för fördjupad bedömning (Svenska psykiatriska föreningen & Gothia 

fortbildning, 2013). 

Riskbedömningen ska fördjupas och upprepas med patienter med depression, 

schizofreni, missbruk och personlighetsstörning (Herlofson, 2010). En strukturerad 

suicidriskbedömning innebär att patientens suicidrisk bedöms utifrån den 

information som fås genom att väsentliga områden för suicidrisk gås igenom och 

värderas. Aktuella områden för en sådan bedömning är exempelvis suicidal intention, 

tidigare och aktuella suicidförsök, muntlig suicidal kommunikation, suicid i familj 

och närkrets, social situation, aktuell sjukdomsbild, depression/hopplöshet, psykotisk 

föreställning, ångest, sömnstörning, personlighetsproblematik, våldsbenägenhet, 

missbruk/beroende/drogpåverkan, kroppslig sjukdom och smärtproblematik. De 

områden som bör prioriteras i en mindre omfattande bedömning är suicidal intention, 

tidigare och aktuella suicidförsök samt den kliniska bilden, med särskilt fokus på 

depression (Runeson et al, 2012).  

Suicidstegen är den enklaste varianten att bedöma den suicidala intentionen eller 

avsikten, där frågor ställs stegvis om upplevelse av meningslöshet, dödstankar, 

dödsönskan, suicidtankar, suicidönskan och eventuella suicidplaner (Runeson et al, 

2012). 
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Bedömning av suicidrisk efter suicidförsök 

Vid bedömning av suicidrisk efter ett suicidförsök finns ett terapeutiskt värde i att 

diskutera själva suicidförsöket med patienten, för att patienten ska kunna förstå det 

inträffade bättre, som i efterhand inte sällan kan verka obegripligt och skrämmande. 

Det är viktigt att diskutera vad som ledde fram till suicidförsöket, vad som egentligen 

hände, var det ett impulsivt eller planerat suicidförsök, hade patienten övervägt andra 

alternativa sätt att ta sitt liv och hur känner sig patienten nu efteråt? Det är vanligt att 

patienter bagatelliserar det inträffade och att de helst vill glömma händelsen så snart 

som möjligt och komma hem igen. Genom att noggrant diskutera igenom 

suicidförsöket med patienten får personal en grund att stå på för bedömningen av den 

omedelbara suicidrisken samt suicidrisken på sikt. Patienten kan komma hem efter 

att ha vårdats efter ett suicidförsök och finna att situationen inte alls ter sig bättre, 

utan kanske tvärt om sämre. Det kan innebära ett förlorat hopp att inte må bättre efter 

psykiatrisk vård (Herlofson, 2010). 

 

Teorier om suicid 

Den österrikiske psykiatern Ervin Ringel, som ägnade en stor del av sitt 

yrkesverksamma liv till att förebygga suicid, har utvecklat en teori om det 

presuicidala syndromet (Ringel, 1976). I hans teori beskrivs hur en person som 

planerar för suicid kan leva ett till synes vanligt liv, personen kan av andra uppfattas 

som lugn och tillfreds. När personen sedan begår suicid kommer det ofta som en stor 

överraskning för omgivningen. Processen beskrivs i tre faser, där den första är 

begränsning och social isolering. Personen isolerar sig och uppehåller sig mer och 

mer i det mörka, det smärtsamma och det hopplösa. Personen stagnerar, blir rådlös 

och passiv. 

I den andra fasen, aggressionsfasen, är personen labil och uppvisar aggressivitet 

riktad mot sig själv eller andra. En försoning eller uppklarad fas inträffar hos en del 

personer, där personen tagit riktning mot döden och energin går åt till att planera sitt 

suicid. 

Den tredje fasen benämns som flykt från verkligheten. Denna fas präglas av 

dagdrömmar, fantasier och en längtan efter att få bli sörjd. Personen kan under denna 

fas se sig som älskad och betydelsefull, vardagen blir mindre viktig och fantasierna 

ger livet innehåll. Tvivel och ambivalens är vanligt, till följd av medvetna och 

självdestruktiva avsikter inför suicid (Ringel, 1976). 

En fransk professor i psykologi, Roy F Baumeister, har formulerat en teori om suicid 

som har sitt ursprung i att självmord kan ses som en flykt från jaget (Baumeister, 

1990). Hans teori grundar sig på att en persons självmedvetande blir plågsamt på 

grund av yttre händelser, beslut och handlingar, vilka kan ses som en kedja. I varje 

länk finns olika möjliga utfall och i värsta fall kan dessa utfall, om de följer teorins 

mönster, leda till suicid. Processen kan delas in i sex steg, där det första steget 

handlar om livsförhållanden som understiger individens egna krav. Personen blir 

kraftigt medveten om att livet har fallit långt under dennes egna krav. Den enskilde 

individen kan ha förväntningar på sig själv eller från andra, exempelvis föräldrarna. 

Det är händelsens storlek och innebörd för individen som är viktigt i sammanhanget, 

till exempel en sämre ekonomi, skilsmässa eller att rankas lägre socialt. 
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Det andra steget handlar om självattribution, det vill säga när personen förlägger de 

negativa aspekterna till sig själv och en negativ självuppfattning skapas. 

Självanklagelser, låg självkänsla och maktlöshet präglar personens tillvaro. Känslor 

av otillräcklighet och med en uppfattning av att inte leva upp till andras 

förväntningar, samt att andra uppfattas positivt, kännetecknar personens existentiella 

position. 

I det tredje steget beskrivs ett aversivt självmedvetande. Det är en akut medvetenhet 

om sitt jag, en högre självmedvetenhet uppstår och personen upplever sig otillräcklig, 

inkompetent, oattraktiv eller skyldig. När denna självmedvetenhet ökar i samband 

med otrevliga, icke önskade händelser, ökar sannolikheten för suicid. 

Det fjärde steget benämns som negativa affekter. Olika negativa känslor uppstår när 

personen jämför sig själv med den aktuella standarden. Nedstämdhet, ångest, oro, 

sorg, ilska och brist på känslor, som också kan känneteckna en depression, inräknas. 

Av känslorna har ilska rapporterats vara den huvudsakliga känslan i en tredjedel av 

de studier som gjorts. 

I det femte steget beskrivs en kognitiv dekonstruktion. När de negativa känslorna blir 

alltför plågsamma försöker personen att blockera medvetandet från det aktuella nuet, 

vilket hindrar meningsfullt tänkande. Exempel kan vara alkoholmissbruk, 

självskadebeteende eller sensationssökanden. 

Till sist beskrivs det sjätte steget, som handlar om konsekvenserna av den kognitiva 

dekonstruktionen. En ökad grad av impulsivitet beskrivs och det ansvarslösa 

beteendet tilltar. Tillståndet kan bli svårt att upprätthålla, tillvaron blir en kamp för 

att kunna stanna i nuet och för att undvika långsiktig mening. När kampen inte lyckas 

fullständigt försöker personen med ännu starkare medel att få bort sina negativa 

tankar och känslor, vilket i kombination med impulsiviteten kan leda till 

suicidhandlingar (Baumeister, 1990). 

 

Sjuksköterskans roll vid suicidprevention 

I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård (PRF & 

SSF, 2008) anges bland annat att sjuksköterskan ska uppmärksamma psykiska, 

fysiska, sociala, kulturella och andliga behov hos personer med psykisk ohälsa. Där 

nämns även att sjuksköterskan ska involvera patienten och dennes nätverk utifrån en 

helhetssyn, där livsvillkoren beaktas. Att även ha fördjupade kunskaper och god 

förmåga till personlig och professionell utveckling beskrivs utifrån att analysera 

styrkor och svagheter i den egna professionella kompetensen och fortlöpande 

engagera sig i personlig och professionell kompetensutveckling (PRF & SSF, 2008). 

Det finns tre olika dimensioner i sjuksköterskans suicidbedömning: kunskap, metod 

och referenser. Kunskapsdimensionen består av tidigare erfarenhet, riskfaktorer, 

resurser hos patienten, faktorer hos den enskilde patienten som förknippas med ökad 

suicidrisk och möjligheten att genomföra suicid. Metoddimensionen innebär att 

lyssna på patienten och att fråga viktiga personer i patientens omgivning om deras 

uppfattning av patientens aktuella situation. Den tredje dimensionen benämns 

referens, där använder sjuksköterskan sin erfarenhet av andra suicidfall, intuition, ber 
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om hjälp av andra professionella eller litar på tidigare bedömningar (Aflague & 

Ferszt, 2010). 

Omvårdnadsforskaren Patricia Benner har beskrivit sjuksköterskans professionella 

utveckling från novis till erfaren sjuksköterska. I en omfattande studie av Benner, 

Tanner och Chesla (1999) studerades och intervjuades 130 sjuksköterskor under 6 års 

tid. I studien undersöktes sjuksköterskornas förmåga att ge omsorg, göra kliniska 

bedömningar samt deras etiska förhållningssätt. Utifrån studien kunde den 

professionella utvecklingen delas in i följande kategorier: avancerad nybörjare, 

kompetensstadiet, skicklighet och expertkunnande. Författarna till studien drar 

slutsatsen att den professionella utvecklingen medför att sjuksköterskan även 

använder det emotionella språket, som inte bara handlar om deras egen inre 

emotionella upplevelse, när de uppmärksammar en situation. Vidare beskriver de att 

en sjuksköterska i början av sin yrkesutövning kan uppleva en allmän oro kopplad till 

det ovana och den egna prestationen, medan den mer erfarna sjuksköterskan med 

fördel använder sina känslor som en vägledning i situationer där oklarheter finns 

(Benner, Tanner & Chesla, 1999). 

Sjuksköterskor är mest effektiva i kontakten med suicidala patienter när de har sin 

"inre dörr" öppen. Att ha den "inre dörren" öppen innebär att reflektera över sina 

tankar och känslor, om sjuksköterskan kan identifiera egna känslor av irritation, 

hopplöshet, oro eller svårigheter att arbeta med den suicidala patienten. Att 

uppmärksamma detta hos sig själv, och låta känslorna vägleda men inte styra, skapar 

bättre förutsättning för att få en bättre kontakt och dialog med patienterna (Tzeng et 

al, 2010). Detta förhållningssätt stöder Benner et al (1999) då de menar att en 

expertmässig omvårdnad inte bara ställer krav på färdigheter hos sjuksköterskan, 

utan också personlig närvaro i mötet med patienten. Detta för att vara lyhörd för 

patientens problem och därefter kunna göra korrekta bedömningar. 

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård kan använda sig av både objektiva och 

subjektiva tecken i sina bedömningar av suicidnära patienter. Objektivt kan 

sjuksköterskan se att patienten är märkt av sitt tillstånd eller beteende, som en 

psykiatrisk diagnos eller att bära en mask, eller vara avstängd eller beslutsam. När 

sjuksköterskan beskriver patientens lidande, är dessa bedömningar i stället baserade 

på sjuksköterskans subjektiva, reflektiva erfarenheter av patienten. Patientens lidande 

beskrivs då i känslor, som hopplöshet, meningslöshet och kontrollförlust. Det mer 

tekniska, praktiska synsättet inom psykiatrisk vård bör kombineras med 

sjuksköterskans subjektiva perspektiv i vården av suicidala patienter, för att uppnå en 

bättre helhet. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan får möjlighet till reflektion 

i det dagliga arbetet (Carlén & Bengtsson, 2007).  

Sjuksköterskor kan hindras av en känsla av maktlöshet i kontakten med suicidala 

patienter. Stressad arbetsmiljö, otillräcklig utbildning, brist på kompetens och brist 

på samarbete kan göra att vården av suicidala patienter blir bristfällig, liksom 

sjuksköterskans attityder och föreställningar om suicidala patienter (Sun et al, 

2006a). Sjuksköterskor kan beskriva en känsla av irritation, hopplöshet och oro i 

vården av suicidala patienter och sjuksköterskan kan då ha en avståndstagande attityd 

gentemot patienten. Sjuksköterskor har även beskrivit svårigheter att förstå varför 

patienten har en önskan om att dö (Tzeng et al, 2010).  

Med syftet att utveckla en omvårdnadsteori för vård av patienter med suicidrisk 

utförde Sun et al (2006b) en studie där sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och 
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patienter med självmordsrisk ingick. Resultatet visade att den starkaste 

självmordspreventiva aspekten var komplex, där olika aspekter samspelade med 

varandra. Författarna sammanfattade dessa till en kärnkategori som de benämnde 

säker, medkännande vård via en terapeutisk relation. I denna ingick att 

sjuksköterskan hade ett förhållningssätt som kännetecknades av observation av 

patienten, i kombination med interaktion, där sjuksköterskan hade en icke dömande 

attityd. Det ingick även att kunna erbjuda en säker och skyddad vårdmiljö, där den 

grundläggande vården innefattade psykiska, emotionella och fysiska aspekter. Ett 

engagemang behövdes hos sjuksköterskan, som kännetecknades av en strävan att 

utgå från patientens förutsättningar och perspektiv, samt att inge hopp. När dessa 

aspekter fungerade optimalt resulterade det i att patienterna beslutade sig för att 

fortsätta leva. Benner et al (1999) beskriver, på ett likvärdigt sätt, hur 

expertsjuksköterskan använder sitt kliniska omdöme vid omvårdnad, med 

utgångspunkt i kunskapen om patientens person och typiska reaktionssätt. 

Sjuksköterskan har även här ett engagemang för och kunskap om patienten, med ett 

syfte att göra rätt bedömningar, utöva en adekvat omvårdnad och behandling. 

 

Icke verbal kommunikation 

För sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård är kommunikation ett av de 

viktigaste verktygen i arbetet med suicidnära patienter. Kommunikation mellan 

människor sker genom något som kan liknas vid två kanaler: en verbal och en icke 

verbal, som kompletterar varandra. Den verbala kommunikationen står för de ord 

som uttalas. Den icke verbala kommunikationen innehåller det osagda, som ändå kan 

förstås, tolkas eller förnimmas av den andra parten. Det kan röra sig om exempelvis 

kroppsspråk, mimik, betoning, antydningar, att uppfatta ett stämningsläge eller en 

känsla (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Det kan vara handlingar, direkta eller 

indirekta (Karolinska institutet, NASP, 2014). Det kan vara subtila signaler som inte 

alltid är lätta att uppfatta. Icke verbal kommunikation påverkar och påverkas av våra 

självbilder, just det som rör vår person och vår identitet kommuniceras främst genom 

icke verbala uttryck. Dessa speglar vårt inre liv, vad vi tänker, känner upplever och 

vill. Enbart själva närvaron av en annan människa utövar en slags påverkan på oss, vi 

kan fundera på vad han eller hon vill eller tänker på. Människan använder all sin 

kunskap, vilja och förmåga att leta efter tolkningar också i det som verkar omöjligt 

eller felaktigt. Vi strävar efter att förstå varandra (Nilsson & Waldemarson, 2007).  

Ett icke verbalt budskap kan vara både avsiktligt eller oavsiktligt, medvetet eller 

omedvetet. Kommunikation äger rum även när den är omedveten eller oavsiktlig, 

eller när vi blir missförstådda. Många icke verbala budskap ligger utanför avsiktlig 

och medveten kontroll och blir därför ofta både omedvetna och oavsiktliga. Livet är 

en kontinuerlig ström av kommunikation, även om vi ofta kan tro att det enda 

samspel som finns är det som är avsiktligt och medvetet (Nilsson & Waldemarson, 

2007).  

Icke verbal känslighet är något som beskrivs som en förmåga att kunna avkoda och 

således lägga märke till andras känslor (Roter et al, 2006). Det finns forskning som 

tyder på att kvinnor är bättre än män på att identifiera vissa känslor så som rädsla och 

nedstämdhet (Williams et al, 2009). Enligt en annan studie skulle det snarare vara en 

fråga om personlig mognad (Durand et al, 2007). Utbildning inom omvårdnad tycks 
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enligt en studie ha positiv effekt på förmågan att kunna identifiera känslor hos andra 

människor, där man kunde se att sjuksköterskestudenter utvecklade denna förmåga 

under sin studietid (Minardi, 2013). 

Metaforer erbjuder en mekanism att kunna avslöja ämnen och områden som är 

mindre kända av den som tar emot budskapet (Goodman, 2001). I metaforen finns en 

potential att bryta den traditionella föreställningen om något, därmed kan man 

förmedla mer mening än det som faktiskt uttrycks med ord. Metaforer upprättar nya 

kopplingar och likheter mellan kontexter och kan på så sätt få oss att se nya och 

oväntade sammanhang och att således ställa nya frågor (Thornquist, 2001). 

I antydningar ligger det egentliga budskapet dolt, det syns inte i orden utan märks 

bara genom icke verbala signaler. På samma sätt är det med dubbla budskap, där det 

finns en motsättning vad som sägs och vad som kan uppfattas icke verbalt. Det icke 

verbala är svårare att förställa än de ord man uttalar, vilket gör det icke verbala 

tydligare och mer sant för mottagaren av budskapet (Nilsson & Waldermarson, 

2007). 

Inget bedömningsinstrument för suicidrisk har hittills visat sig vara överlägsen en 

klinisk bedömning, där all samlad information värderas. Den kliniska bedömningen 

sker med hjälp av en öppen intervju där icke verbala aspekter vägs in i bedömningen, 

så som exempelvis iakttagelser av patientens sätt att tala eller dröja, eller patientens 

försök att gå vidare till ett annat samtalsämne. En relativt begränsad uppsättning 

variabler och frågor i ett bedömningsinstrument kan vara otillräckliga i många lägen, 

vilket skulle kunna inge en falsk trygghet. Människors olika livssituationer och deras 

sätt att handskas med dessa kan skilja sig så pass åt, att individuella egenskaper och 

reflektioner behöver belysas hos den suicidnära patienten (Runesson et al, 2012). 

 

PROBLEMOMRÅDE 

Sammanfattningsvis är det ett stort antal personer som begår suicid varje år och man 

ser en ökning framför allt hos barn och unga. Eftersom ungefär hälften av det totala 

antalet haft kontakt med hälso- och sjukvården kort tid innan sitt suicid, finns det för 

vården en möjlighet att i tid upptäcka fler som är suicidnära. Det finns studier som 

visar att en sjuksköterska kan utveckla sin förmåga att på olika sätt upptäcka när en 

patient är suicidal (Aflague & Ferszt, 2010; Benner et al, 1999; Minardi, 2013). En 

del av sjuksköterskans suicidbedömning kan bestå i att vara öppen för det icke 

verbala budskapet som patienten förmedlar, genom att använda ett emotionellt språk 

(Benner et al, 1999). Författarna till föreliggande studie konstaterar att en 

strukturerad suicidriskbedömning inte innehåller denna dimension. Förhoppningen är 

att föreliggande studie kan bidra till att sjuksköterskor i högre utsträckning kan vara 

observanta på den suicidnära patientens icke verbala kommunikation, för att kunna 

upptäcka fler suicidala patienter.  
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SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av den icke verbala 

kommunikationen inför ett suicid, för att öka medvetenheten om och förståelsen av 

detta fenomen vid suicidprevention.  

 

FRÅGESTÄLLNING 

Hur kan den icke verbala kommunikationen uttryckas inför ett suicid? 

 

METOD 

Fenomenologisk hermeneutisk metod 

För att svara på studiens syfte har kvalitativ ansats använts, eftersom denna ansats är 

lämplig när upplevda erfarenheter ska beskrivas. Fenomenologi och hermeneutik är 

forskningstraditioner vilka ingår i den kvalitativa ansatsen (Polit & Beck, 2012). 

Författarna har valt en fenomenologisk hermeneutisk metod för studien, utformad av 

Lindseth och Norberg (2004), för att beskriva den icke verbala, tysta kommunikation 

som fenomen, inför ett suicid. Metoden är lämplig att använda i den aktuella studien, 

eftersom metoden är inriktad på att förstå fenomenet. Informanterna får beskriva sina 

upplevelser och erfarenheter av fenomenet, utan att intervjuaren värderar eller 

bedömer det. Intervjuarens uppgift är att vara öppen för erfarenheterna och den 

underförstådda meningen i dessa. I metoden ska forskaren inte tänka att hela 

sanningen om fenomenet presenteras, men inte heller att det inte finns någon sanning 

i resultatet. Istället relaterar forskaren fakta till beskrivna erfarenheter av fenomenet. 

Att kunna konstatera, utan att döma, att “Det du säger är sant eller falskt” eller ännu 

hellre “Så det här är vad du har upplevt, så det här är vad du har tänkt”. I metoden 

uppmuntrar intervjuaren informanten att berätta öppet och fritt, intervjuaren ställer 

följdfrågor som till exempel, “hur blev det sedan?” eller “vad kände du då?” All 

information som framkommer transkriberas för att sedan läsas naivt. Därefter tas 

meningsbärande enheter ut, som svarar mot frågeställningen, med hjälp av en 

strukturanalys, där syftet är att få en förklaring. I en växelverkan mellan förklaringen 

och förståelsen av textinnehållet görs sedan en helhetstolkning med hjälp av externt 

material, såsom tidigare forskning och litteratur inom området, för att få en djupare 

och bredare förståelse för fenomenet. Resultatet av en studie med denna metod 

beskrivs kunna belysa nya möjligheter att tolka en situation, vilket skulle kunna 

hjälpa läsaren att se annorlunda på fenomenet. Detta kan i sig leda till förbättringar 

inom området som studeras (Lindseth & Norberg, 2004).  

 

Förförståelse i fenomenologisk hermeneutisk metod 

Lindseth och Norberg (2004) beskriver förförståelsen inom fenomenologisk 

hermeneutisk metod som något som kan liknas vid att alla människor har ett 

"bagage" eller "ryggsäck", vilket sedan avspeglas i hur människan tolkar ett 

fenomen. I metoden tillåts forskaren att se till sina tidigare erfarenheter och 
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kunskaper, men med en nödvändig medvetenhet om dessa. I möte med andra 

människor och/eller genom texter, allra helst sådana som är främmande för oss, kan 

vi genom kritisk reflektion revidera, bredda eller fördjupa vår medvetenhet om det 

aktuella fenomenet. Det beskrivs också som att man sätter sin förförståelse inom 

parentes, så att den inte hindrar forskaren från att se något nytt (Lindseth & Norberg, 

2004). Burns och Grove (2011) använder begreppet bracketing för att beskriva detta, 

vilket innebär att teorier, förutfattade meningar och förväntningar sätt åt sidan hos 

forskaren. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) menar att förförståelsen till stor 

del ligger dold för människan, därför måste forskaren tygla sin förförståelse. Detta 

görs bland annat genom att forskaren är medveten om sina följdfrågor i 

intervjusituationen. Svar från informanten som upplevs som svårförståeliga eller 

osäkra speglar att det här finns något om fenomenet som utmanar forskarens 

förförståelse. Det är då viktigt att uppmärksamma dessa situationer i intervjun, men 

även i dataanalysen och vara öppen för att fenomenet nu kan beskrivas på ett för 

forskaren nytt sätt (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Författarna till 

förekommen studie har försökt att tygla sin förförståelse genom att vara medvetna 

och öppna med den, för att låta fenomenet visa sig med en öppen och respektfull 

attityd. 

 

Urval 

Endast sjuksköterskor som haft kontakt med patienter som senare begått suicid 

inkluderades i studien. Sjuksköterskor verksamma inom beroendevård exkluderades 

ur studien, då författarna bedömde att patienter i denna kategori i högre grad kan dö 

till följd av sitt missbruk (Socialstyrelsen, 2015). Senare exkluderades även 

sjuksköterskor verksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, eftersom författarna 

bedömde att frågeställningen i studien eventuellt skulle vara svårare att besvara när 

sjuksköterskan har haft kontakt med både barnet och föräldrarna. Det skulle kunna 

göra det svårare för sjuksköterskan att bedöma icke verbala, subtila tecken hos barnet 

eller ungdomen. 

 

Datainsamling 

För att komma i kontakt med informanterna skickades brev ut till fyra 

verksamhetschefer inom psykiatrisk öppen- och slutenvård i ett och samma län, 

undantaget beroendevård. Tillåtelse att få intervjua psykiatrisjuksköterskor och 

grundutbildade sjuksköterskor verksamma inom psykiatrin, med erfarenhet av suicid, 

efterfrågades (se bilaga 1). Efter skriftligt godkännande från samtliga 

verksamhetschefer kontaktades enhetschefer via e-post eller telefon, med information 

om syftet med studien, samt en förfrågan om hjälp att komma i kontakt med 

sjuksköterskor med efterfrågad erfarenhet. Åtta sjuksköterskor visade intresse 

initialt, varav en senare tackade nej då denne ansåg att frågeställningen inte 

motsvarade det hon först hade uppfattat med studiens syfte. Sju sjuksköterskor från 

fyra olika enheter, alla med specialistinriktning mot psykiatrisk vård, deltog i 

studien. Av dessa var tre verksamma på öppenvårdsmottagningar och fyra inom 

slutenvården, med inriktning mot allmänpsykiatrisk vård, rehabilitering samt 

psykosvård. Vissa av sjuksköterskorna hade erfarenhet från både öppen- och 

slutenvård. Informanterna var mellan 39-60 år, där erfarenheten som sjuksköterska 
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inom psykiatrisk vård sträckte sig från 9-40 år. Intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplats och under deras arbetstid. Den intervjuande författaren 

tog hänsyn till vilken tidpunkt som var lämpligast att genomföra intervjun när 

intervjun bokades, detta med hänsyn till att sjuksköterskan inte skulle bli avbruten. 

Vid några intervjutillfällen fick sjuksköterskan först utföra patientrelaterade 

uppgifter som behövde göras, för att vara så avslappnad som möjligt under intervjun 

(Polit & Beck, 2012). Samtliga intervjuade sjuksköterskor kände till vad intervjun 

skulle handla om redan innan intervjun påbörjades, eftersom särskild erfarenhet av 

suicid hade efterfrågats vid kontakten med enhetscheferna. Sex av informanterna 

hade i förväg fått frågeställningen mailad till sig. Den första informanten fick inte 

frågan via mail, då intervjuaren insåg vinsten med det först efter den intervjun. Under 

intervjun fick intervjuaren återföra informanten mer till ämnet än vid de senare 

intervjuerna. Övriga informanter, som fått frågan i förväg, hade lättare att fokusera 

på frågeställningen. En informant som hade fått frågan via mailet hade dock inte läst 

den. Sjuksköterskorna hade även frågeställningen skriftligt framför sig under 

intervjun som stöd. Endast en av författarna genomförde intervjuerna, detta för att 

intervjuerna skulle utföras på ett så enhetligt sätt som möjligt. En provintervju 

genomfördes innan intervjuerna som skulle ingå i studien utfördes, denna intervju 

inkluderades inte i studien. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och 

varade mellan 11-45 minuter, de utfördes i avskilda rum där intervjun kunde 

genomföras ostört.  

Intervjun som kännetecknades av att vara i en narrativ och ostrukturerad form 

innebar en frågeställning med öppen fråga: "Kan du så här i efterhand berätta om 

subtila, icke verbala tecken som du kunnat uppfatta hos patienten innan ett fullbordat 

suicid?” Informantens egen berättelse fick ta stort utrymme och intervjuaren strävade 

efter att vara lyssnande, inte avbryta eller undervisa då det skulle ha motverkat 

studiens syfte där sjuksköterskornas levda erfarenheter skulle undersökas. 

Följdfrågor ställdes då intervjuaren behövde få förtydligande, eller när given 

information ansågs kunna fördjupas ytterligare (Lindseth & Norberg, 2004; Polit & 

Beck, 2012). Intervjuerna resulterade i totalt 18 beskrivna patientfall, eftersom varje 

sjuksköterska tog upp flera olika patientfall var. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant, där också pauser, tvekanden, känsloyttringar 

och liknande inkluderades. Den författare som inte genomförde intervjuerna var den 

som sedan transkriberade dem, för att på detta sätt bli ordentligt insatt i materialet. 

Även efter att materialet transkriberats har författarna lyssnat igenom 

intervjumaterialet på nytt med syftet att förstärka känslan i innehållet, samt öka 

möjligheten att få nya dimensioner utifrån berättelserna. 

Författarna vill förtydliga att i samtliga fall där tidigare suicidförsök hos patienten 

beskrevs under intervjun, har det slutat med ett fullbordat suicid för patienten, 

eftersom det var icke verbala, subtila tecken tiden före suicid som efterfrågades i 

intervjun.  

 

Dataanalys 

Analysen genomfördes i tre faser enligt Lindseths och Norbergs fenomenologiska 

hermeneutiska metod (2004). 
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Första fasen: Naiv läsning 

I den första fasen läste författarna de transkriberade texterna enskilt flera gånger, 

med så stor öppenhet som möjligt. Korta minnesanteckningar i marginalen gjordes 

under läsningen. Syftet med den naiva läsningen var att författarna skulle få en första 

känsla för hela texten, författarna jämförde sedan de intryck som texten förmedlade 

sinsemellan. Författarna kunde konstatera att texten uppfattats på liknande sätt, men 

att vissa skillnader också fanns. Dessa diskuterades sedan innan nästa fas i analysen. 

Utifrån det fenomenologiska hermeneutiska språket kan denna del översättas till att 

författarna använde sin konstnärliga ådra (Lindseth & Norberg, 2004). Den naiva 

läsningen innebär en gissning om det som berör utifrån vad texten talar om. 

Författarna fick med den naiva läsningen idéer och frågor till den kommande 

strukturanalysen.  

 

Andra fasen: Strukturerad analys 

Den strukturerade analysen innebar att författarna först enskilt identifierade 

meningsbärande enheter, vilka ansågs svara mot studiens frågeställning. De 

meningsbärande enheterna markerades i texten med överstrykningspenna. 

Författarna eftersträvade att vara objektiva för att försöka förstå vad texten talade 

om, med syftet att avslöja budskapet som låg bakom orden. Denna del kan utifrån det 

fenomenologiska hermeneutiska språket betraktas som att författarna använder ett 

vetenskapligt språk och ska kännetecknas av förklaring (Lindseth & Norberg, 2004). 

Därefter jämförde författarna de meningsbärande enheterna som markerats i texten 

och dessa diskuterades noggrant då vissa skillnader förekom. Att diskutera 

skillnaderna hade syftet att hantera den egna förförståelsen, detta då författarna till en 

början kunde ha svårt att förstå den andres markering i texten. Den fortsatta analysen 

utfördes av båda författarna tillsammans. Varje meningsbärande enhet 

kondenserades, vilket innebar att meningen omformulerades eller kortades ned utan 

att innebörden förändrades. Analysen fortsatte med att likvärdiga meningsbärande 

enheter sammankopplades till ett större antal subteman, som inledningsvis bildade 11 

teman. De 11 temana som framkom granskades kritiskt och likheter dem emellan 

upptäcktes, vilket medförde att de "skalades av" för att kärnbudskapet skulle 

framträda. Ju längre analysen fortskred och då finjusteringar gjordes, fann författarna 

slutligen 6 teman med 22 subteman. Författarna valde att formulera temana utifrån 

vad sjuksköterskan uppfattat hos patienten och subtemana formulerades utifrån hur 

patienten uppfattas av sjuksköterskan.  

Exempel på strukturanalys presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. 

Meningsbärande 

enheter 
Kondensering Subtema Tema 

 
”Han hade blivit 

förbättrad, han hade 

blivit ljusare och 

synlig mer på 

avdelningen, pratat 

mer med 

personalen.”(5) 

 

”… ja, lite så med hur 

han mådde så kunde 

det ju svänga ganska 

rejält, så…”(1) 

 

"... han… fick någon 

känsla av att han var 

liksom… 

vingklippt."(7) 

 

”… hela hon var låg 

på nått vis, hon skulle 

skrivas hem och hade 

liksom inte den här… 

framtidstron 

längre…”(2) 

 

"... men sen efteråt 

tänkte jag vad tyst det 

blev om dom här 

stridigheterna."(3) 

 

 
Patienten blev mer 

pratsam och utåtriktad, 

uppfattades som 

förbättrad. 

 

 

 

 

Patientens mående 

svänger. 

 

 

 

Patienten har förlorat 

förmågor och 

möjligheter. 

 

 

Patienten var låg och 

hade tappat 

framtidstron när 

utskrivningen närmade 

sig. 

 

 

Patienten slutade 

strida för sin sak och 

tystnade. 

 

 
Förbättrad. 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbla budskap. 

 

 

 

 

Inse en förlust. 

 

 

 

 

Att inte vilja tillbaka 

till livet som var. 

 

 

 

 

 

Att kapitulera. 

 
Att se en förändring 

hos patienten. 

 

 

 

 

 

 

Att uppleva patienten 

som svårtolkad. 

 

 

 

Att se patienten få 

insikt. 

 

 

 

Att uppfatta att 

patienten gör ett 

avslut. 

 

 

 

 

Att uppfatta att 

patienten gör ett 

avslut. 

 

 

Tredje fasen: Helhetstolkning 

Efter att strukturanalysen genomförts, började författarna med helhetstolkningen. 

Författarna arbetade med ett tema i taget och jämförde dessa med syftet, den första 

naiva läsningen, och de tolkningsstöd som valts. I vissa teman kunde två 

tolkningsstöd användas, eftersom båda erbjöd en fördjupad förståelse för fenomenet.  

(Lindseth & Norberg). 

 

Etiskt övervägande 

Författarna har utgått från Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 

2013) där krav på information till deltagarna, deras samtycke, deras konfidentialitet 

och deras rätt att avbryta sitt deltagande ställs. I deklarationen finns två särskilda 

krav på en studie, det ena är kravet på ny kunskap som är till nytta för samhället och 

individen, det andra är kravet att forskningen inte ska orsaka fysisk, psykisk eller 

annan skada. I brevet till verksamhetscheferna informerades om studiens syfte, 
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frivillighet och konfidentialitet (se bilaga 1). Mot bakgrunden att inte orsaka psykisk 

skada var författarna medvetna om att frågeställningarna kunde väcka skuldkänslor 

hos personal som intervjuades, att det kunde vara en erfarenhet de intervjuade 

sjuksköterskorna inte bearbetat ordentligt och sjuksköterskorna kunde känna ansvar 

för den tragiska utgången. Utifrån detta har utrymme getts informanterna att uttrycka 

sina känslor kring det inträffade. För att säkerställa konfidentialiteten har uppgifter 

om namn och geografiskt område där sjuksköterskorna var verksamma inte röjts. 

Författarna har inte valt ut citat som kan upplevas kränkande eller utpekande och vid 

tveksamhet kring ett citat har författarna frågat informanten om dennes godkännande 

att citatet i fråga tas med i texten. 

Intervjumaterial, så som ljudfiler och transkriberade intervjuer, har förvarats på ett 

sådant sätt att obehöriga inte har haft möjlighet att ta del av det. Det har förvarats i 

lösenordskyddade mappar digitalt och i låsta skåp då materialet är utskrivet. Allt 

utskrivet material har dessutom avidentifierats redan vid transkriberingen. Namn och 

orter har tagits bort och ersatts av exempelvis begynnelsebokstaven eller endast ett 

”X”. Efter att studien var klar raderades ljudfilerna. 

  

RESULTAT 

Naiv förståelse 

Den första känslan av fenomenet, när det trädde fram i intervjutexterna, var hur 

väldigt olika de subtila, icke verbala tecknen inför ett suicid kunde yttra sig. Många 

vitt skilda känslouttryck hos patienterna framkom tiden före suicid; ilska, glädje, 

lugn, nedstämdhet, oduglighet, hat, hopp, djärvhet, otillfredsställelse och ängslan. 

Känslorna kunde vara konstanta eller växla. Förändrad livsinställning åt det 

optimistiska hållet hos patienten framkom också, vilket kunde uttrycka sig i 

acceptans av livssituationen, lugn, harmoni eller i form av glättighet. 

Livsinställningen kunde även kännetecknas av att ha förlorat kontrollen över sitt liv. 

Det uttryckte sig i form av identitetskris, att ha förlorat en viktig roll eller att inte få 

vara delaktig i beslut men även det motsatta att inte orka ta beslut, utan låta andra 

vara delaktiga i större beslut, framkom också. Suicid beskrevs som totala 

överraskningar, där det inte framkom några tydliga tecken och patienten för tillfället 

verkade vara stabil. Att använda en rökridå med syftet att inte avslöja sina 

suicidplaner var något som sjuksköterskorna reflekterade kring. Vissa suicid var inte 

helt överraskande i efterhand då sjuksköterskorna hade en god uppfattning kring 

patienten som person. Majoriteteten av patienterna hade gjort suicidförsök tidigare 

eller i nära anslutning till vårdkontakten och patienternas attityd till suicidförsöket 

skiftade. En del var chockade över sin egen handling och sättet att tänka vid 

tidpunkten för suicidförsöket, medan andra försökte släta över det. Återkommande 

suicidförsök som eskalerade i farlighetsgrad, i kombination med destruktivt socialt 

liv, gav en känsla av en vilsen, mycket ångestfylld människa. 
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Strukturell analys 

I tabell 2 presenteras en översikt av de teman och subteman som framkom i den 

strukturella analysen. Därefter presenteras varje tema var för sig, med tillhörande 

subteman. 

 

Tabell 2. 

Tema Subtema 

Att se en förändring hos patienten Förbättrad 
Personlighetsförändrad 

Att uppleva patienten som svårtolkad Dubbla budskap 
Att förställa sig 
Livet pågår 

Suicidförsök 

Att känna patientens existentiella 

ångest 

När ångesten tar över ett rum 
Att söka en förlorad roll 

Att förstå patienten utifrån en 

helhetssyn 

Att få förståelse 
Förändrade livsvillkor 

Fasaden genomskådas 

Att se patienten få insikt Smärtsam insikt 
Inse en förlust 
Identitetsförlust 

Förlorat hopp 

Att uppfatta att patienten gör ett 

avslut 

Att inte vara mottaglig för hjälp 
Att inte påbörja någonting nytt 

Att inte vilja tillbaka till livet som var 
Att kapitulera 

Tankar kring döden 
Förberedelse för avslut 

Att ta avsked 

 

 

Tema 1: Att se en förändring hos patienten 

I intervjuerna beskriver sjuksköterskorna hur de uppfattat en förändring i patientens 

mående eller sätt att vara innan patientens suicid, ofta i relativt nära anslutning till att 

patienten suiciderat. 

 

Subtema 1: Förbättrad 

Den tydligaste förändringen som beskrivs i intervjuerna kan sammanfattas som att 

patienten är och uppfattas som förbättrad.  

”… och sen blev hon bättre, man släppte på vaket och vi i personalen andades 

ut…”(2) 
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Tecken på att patienten är suicidnära kan vara att patienten upplevs lugnare, mer 

stabil och mer nöjd med sin tillvaro. En sjuksköterska uppfattade att hon aldrig sett 

patienten må så bra tidigare, som strax innan patienten tog sitt liv. 

”Han hade blivit förbättrad, han hade blivit ljusare och synlig mer på avdelningen, 

pratat mer med personalen.”(5) 

Patienten blev mer pratsam och utåtriktad, vilket uppfattades av personalen som att 

han var på väg att tillfriskna från sin depression. 

 

Subtema 2: Personlighetsförändrad 

Det finns också beskrivningar av patienter som upplevs förändrade på något annat 

sätt än vad som kan uppfattas som en förbättring. Ett exempel är en patient som 

slutade argumentera för sin sak, eller ”ta strid” för sin sak, så som patienten tidigare 

hade gjort. Att tystna, från att tidigare varit verbal och kommunikativ.  

Här ryms också beskrivningar av patienter som är kraftigt personlighetsförändrade på 

grund av sin sjukdom. En sjuksköterska beskrev hur en patient tillfälligt blev 

medveten om det som skedde inom henne då hon var mitt i en psykos. 

”TV och tidningar, allt handlade om henne och hon var uppjagad och så… Är jag 

knäpp, sa hon, Är jag knäpp?”(3) 

Patienten blev rädd för sig själv och det som hände med henne under psykosen och 

tog sitt liv under en pågående psykos. 

  

Tema 2: Att uppleva patienten som svårtolkad 

I intervjuerna reflekterade sjuksköterskorna kring att det varit svårt att bedöma 

patienternas mående innan suicidet. Det kunde pendla upp och ned, eller så 

bedömdes måendet stabilt och patienten levde till synes vanligt. I några patientfall 

reflekterade sjuksköterskorna huruvida patienterna medvetet hade låtsats må bra, 

med syftet att fullfölja sina suicidplaner. Patienternas olika inställningar till tidigare 

suicidförsök kunde skifta, vilket ibland lugnade eller skapade tvivel hos 

sjuksköterskan. 

  

Subtema 1: Dubbla budskap 

Sjuksköterskorna beskriver hur patienterna kan växla mycket i mående och 

sinnesstämning, just i nära anslutning till sitt suicid. Det beskrivs som att patienten 

kunde vara glättig och gränslös, för att en kort stund senare vara nedstämd och 

dämpad, för att sedan uppfattas uppåt och glad. Det är inte tydligt hur patienten mår 

och sjuksköterskorna uppfattar det som att patienten ger dubbla budskap med sitt 

mående. 

En sjuksköterska berättade om en patient som suiciderat, trots att han sagt att inte 

skulle kunna göra det, eftersom han har barnen att tänka på och leva för. Det var ett 
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tydligt budskap från patientens sida, som i suicidbedömningen räknades som ett 

skydd mot suicid. Sedan visade det sig inte vara ett tillräckligt skäl att leva ändå, 

konstaterade sjuksköterskan i efterhand. 

 

Subtema 2: Att förställa sig 

Det fanns sjuksköterskor som tydligt kände de inte nådde fram till patienten på grund 

av att patienten förställde sig för att inte skapa misstankar om sina suicidplaner. Det 

kunde även vara för att patienten inte ville visa hur dåligt han eller hon verkligen 

mådde. 

”Den här masken som jag pratade om. Man visste inte… Jag tror inte riktigt han 

visade precis allt vad han kände.”(3) 

Två sjuksköterskor beskrev det som att patienten tog på sig en mask och en 

sjuksköterska uttryckte sig i termer av att spela ett spel för omgivningen. 

 

Subtema 3: Livet pågår 

Ur intervjuerna framkom hur sjuksköterskorna i efterhand kunnat konstatera att livet 

pågick som vanligt fram till dess att patienten suiciderade. Det beskrivs som att 

sjuksköterskorna överraskats av patientens suicid, att det inte gick att se att det skulle 

ske eftersom livet pågick för fullt in i det sista. I ett patientfall berättar en 

sjuksköterska om en patient där som bedömts stabil efter suicidförsök och där 

tillsynsgraden därför sänkts. Patienten var delaktig i aktiviteter på avdelningen och 

strax efter det begått suicid, vilket framgår av följande citat: 

”Som från att stå och lägga pussel och dricka saft och prata och vara med, så… Då 

kände jag att den missade man ju TOTALT.”(7) 

Det går att läsa in att sjuksköterskorna förväntade sig att livet skulle stå på paus en 

stund innan själva suicidhandlingen, men också att sjuksköterskorna förstått att det 

inte behöver vara så. Det är enligt sjuksköterskorna svårt att tolka att ett suicid är 

nära förestående när någon tycks vara fullt levande och att allt till synes är som 

vanligt. 

 

Subtema 4: Suicidförsök 

Det komplexa i att försöka tolka suicidförsök var något som beskrevs av 

sjuksköterskorna. Det var inte alltid lätt att se avsikten med försöket eller hur man 

tolkar ständiga suicidförsök. 

”Hur kan du idag sitta och prata om att åka ut och dansa, när vi liksom igår fick ta 

ner dig ifrån toadörren…?”(6) 

Det framkom exempel på patienter som gjort allvarliga suicidförsök, men som själva 

inte insåg allvaret i handlingen i efterhand, som i citatet ovan. Patienterna kunde 
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fortsätta sina liv som om ingenting hade hänt. Sjuksköterskorna berättar hur svårt det 

kan vara att nå fram till patienterna i samtal om suicidförsöket.  

”I vissa fall är det ju inte någon risk att man dör, när man tar för liten mängd.”(1) 

Det finns också exempel på en patient som gjort ett mindre allvarligt suicidförsök, 

där sjuksköterskan kan se att försöket inte skulle kunna ha en dödlig utgång, men där 

patienten haft för avsikt att ta sitt liv. Det visar på hur svårt det kan vara att tolka 

avsikten med ett suicidförsök. 

”Hon lekte ju hela tiden… med döden på något vis.”(2) 

Några av de intervjuade sjuksköterskorna reflekterade över svårigheten med ständigt 

återkommande suicidförsök, att det är svårt att se vad som verkligen kommuniceras 

med dessa försök. En sjuksköterska berättade om en patient med en mängd 

suicidförsök bakom sig, där det också fanns avskedsbrev skrivna. Samma 

sjuksköterska beskrev en turbulens kring patienten, med täta suicidförsök och många 

vårdinsatser och hur svårt det upplevdes att vårda en patient när det aldrig, eller 

endast korta stunder, var lugnt.  

 

Tema 3: Att känna patientens existentiella ångest 

Beskrivningar av att känna en kraftig ångest hos patienten, vilket kan tolkas som att 

patienten kände ångest över hela sin existens, framkom i sjuksköterskornas 

berättelser. Det kunde vara att sjuksköterskan fick en förnimmelse av denna ångest 

under en kort stund eller att den upplevdes starkt under en lång stund, eller vid flera 

olika tillfällen. 

 

Subtema 1: När ångesten tar över ett rum 

Det finns i intervjuerna exempel på hur ångest hos patienten kan uppfattas och 

kännas hos sjuksköterskan, i ett fall beskrivs den nästan som ett fysiskt fenomen som 

sprider sig runt patienten. 

”En otrolig TYNGD i rummet.”(7) 

Det är en kraftig och påtaglig ångest som kan tolkas som en ångest över själva livet 

och existensen.  

”… ångestnivån gjorde att… ja, det blev dåligt med luft att andas liksom, 

tillsammans med honom på nått vis…”(7) 

Gemensamt är att ångesten beskrivs som att den inte bara känns och upplevs av 

patienten, utan även av sjuksköterskan. Den uppfyller ett helt rum eller tar över ens 

person. En sjuksköterska beskrev en bilfärd tillsammans med en patient, där 

patientens ångest blev påtaglig när hon fick ett avgörande besked som påverkade 

hennes livssituation. Det är som att ångesten kommer av att existensen är hotad, att 

det inte längre finns någon återvändo. 
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Subtema 2: Att söka en förlorad roll 

En av sjuksköterskorna tog upp ett fall med en patient som sökte irrationellt efter sin 

dotter på nattetid. 

”När hon blev sjuk brukade hon gå ut på nätterna och leta efter sin dotter.”(4) 

Detta kan ses som att söka efter en förlorad roll i livet, där patienten kan antas ha haft 

en stark identitet i sin roll som mor, eller möjligen berövats denna roll. Det kan vara 

så att patienten letar efter sin identitet, eller så kan det stå för att patienten söker en 

mening i sitt liv – eller efter livet självt. En ångest över existensen uppstår, som 

driver patienten att ge sig ut och leta, utan att finna. Sjuksköterskan har 

uppmärksammat den ångest som driver patienten in i denna irrationella handling.  

En annan sjuksköterska beskriver en patient som förlorar sitt företag. Patienten 

beskrevs som korrekt, tystlåten och höll en låg profil, sjuksköterskan uppfattade att 

han hade svårt att uttrycka sina känslor. Sjuksköterskan uppfattade även att patienten 

försökte se med tillförsikt på framtiden men där utgången slutade i suicid kort efter 

utskrivningen. Att ha en tydlig och framträdande roll inom ett företag – och sedan 

förlora denna roll kan göra att det uppstår en tomhet. Det blir som om en del av sig 

själv slutar existera och det kan skapa en ångest, även denna identifierad och 

uppmärksammad av sjuksköterskan.  

 

Tema 4: Att förstå patienten utifrån en helhetssyn 

De intervjuade sjuksköterskorna har visat att de kan utveckla en förståelse, unik för 

det sammanhang patienten befinner sig i, sett till patientens liv som helhet. 

 

Subtema 1: Att få förståelse 

Några av de intervjuade sjuksköterskorna tar upp fall med patienter som suiciderat, 

där sjuksköterskan haft en mångårig kontakt med patienten. Det framkommer att 

sjuksköterskan har en stor förståelse för och inlevelse i hur patientens liv ser ut. 

”… dom grejerna som man känner när man pratar, eller när man ser hur patientens 

liv ser ut, och… Man liksom… VET ungefär hur patienten känner sig, inombords 

liksom sådär…”(7) 

En sjuksköterska ger exempel på en patient som verkligen behövde känna sig 

förstådd, där hon kunde se att patienten inte nådde fram till sin behandlande läkare. 

Patienten upplevde inte förståelse från sin läkare och förstod inte heller läkarens 

beslut. Sjuksköterskan insåg dock hur viktigt detta var och kan i efterhand se den 

bristande förståelsen som en bidragande orsak till att patienten inte orkade leva 

längre.  

Det framkommer också att sjuksköterskorna har utvecklat en förmåga att identifiera 

patientens känslor, utan att patienten nödvändigtvis behöver sätta ord på sina känslor 

själv. 
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Subtema 2: Förändrade livsvillkor 

I intervjuerna finns exempel på hur sjuksköterskan har identifierat att livsvillkoren 

för patienten har förändras så till den grad att patienten inte längre trivs med sitt liv. 

Det kan vara händelser som är bortom patientens kontroll, eller att möjligheten att 

själv vara med och påverka är minimal eller helt utesluten.  

Här ryms också de särskilt svåra livsomständigheter som sjuksköterskorna kan 

identifiera med en ökad risk för suicid, utan att patienten själv verbalt uttrycker en 

önskan att dö relaterat till detta. Här finns exempel där sjuksköterskan inte bara ser 

de svåra livsomständigheterna runt i kring patienten, utan också ser att patienten 

faktiskt står väldigt ensam mitt i detta, trots att det ”på pappret” finns anhöriga och 

släktingar. En svårbehandlad smärtproblematik måste man till stor del möta på egen 

hand. Det kan vara så att patienten inte vågar be anhöriga om hjälp med praktiska 

saker. Det är svårt att stå ensam med saker som av vissa kan anses triviala, men av 

någon annan kan upplevas som att det är en strid ström av aldrig sinande betungande 

händelser eller hinder i vardagen. Sjuksköterskan tar upp dessa exempel och visar på 

en förståelse för patientens samlade situation. 

 

Subtema 3: Fasaden genomskådas 

 En sjuksköterska beskriver att hon ser igenom patientens fasad. 

”Han var väldigt glättig, han tog väldigt lätt på sitt su-försök. Man kände att nej, 

han är inte allvarlig när han pratar om det här. Och så blev han förbättrad, nästan 

FÖR fort.”(5) 

Med en insikt i och kunskap om hur patientens liv ser ut som helhet, kan 

sjuksköterskan tolka patientens budskap annorlunda. Det är just helhetssynen på 

patienten som sjuksköterskorna själva framhåller som avgörande när de beskriver sin 

vårdrelation till patienten. 

 

Tema 5: Att se patienten få insikt 

Av sjuksköterskornas berättelser framkom hur de uppmärksammade att patienten 

gjorde olika former av negativa insikter, som sedan sattes i samband med patientens 

suicid. 

 

Subtema 1: Smärtsam insikt 

Efter många år präglade av svårbehandlad psykisk sjukdom, exempelvis 

återkommande psykoser med tung medicinering och svåra biverkningar, kunde 

sjuksköterskan se hur patienten fick en smärtsam insikt i hur livet blev och 

besvikelsen i detta. 

”… och jag orkar inte leva SÅHÄR, liksom…”(7) 
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Sjuksköterskan bakom citatet ovan återger hur patienten kände sig när han fått insikt 

om att hans liv skulle vara på det sättet, starkt präglat av en livslång psykisk sjukdom 

och svårt psykiskt lidande. Att inte se ett slut på lidandet och istället bestämma sig 

för att det får räcka nu. En annan sjuksköterska beskriver en patient som en skör 

person, i kombination med att hon hade höga krav på sig själv. Denna patient fick 

under en kort period två tunga besked, vilket sjuksköterskan uppfattade tog hårt på 

patienten och ledde till suicid under en permission. 

 

Subtema 2: Inse en förlust 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna beskriver hur patienten inser en förlust och 

att det sedan sätts i samband med patientens suicid. 

”… han… fick någon känsla av att han var liksom… vingklippt.”(7) 

Citatet står för en förlust, som en fågel som inte längre kan flyga. Här varierar förstås 

det som sjuksköterskorna tar upp som förlust för patienten. Det kan exempelvis vara 

att förlora förmågor och möjligheter eller att förlora möjligheten att prestera något, 

kanske särskilt när man tidigare varit den som alltid presterade i olika sammanhang.  

”Sjukdomen tog det ifrån honom på något vis, han tyckte inte att han kunde prestera 

någonting längre.”(7) 

Det kan också vara att förlora sin autonomi eller att förlora sin hälsa.  

”Han kände sig kränkt. Inte lyssnad till, inte respekterad i sin upplevelse av… ja, att 

inte få ha eget ansvar kring sin medicinering, till exempel.”(7) 

Här finns också de patienter som förlorat betydelsefulla saker eller egendom i sitt liv, 

som till exempel en sommarstuga där patienten hade kunnat känna sig hel och 

välmående.  

Gemensamt för sjuksköterskornas berättelser är dock att sjuksköterskorna har 

identifierat att patienten inser sin förlust och att den är mycket betydelsefull för just 

den patienten. 

 

Subtema 3: Identitetsförlust 

Förlust av den egna identiteten presenteras här som ett eget subtema, då det särskiljer 

sig bland de förluster som sjuksköterskorna tar upp, som en fundamental förlust som 

påverkar patientens hela existens.  

”Det var som att hon kom upp ur psykosen, hon sa att det här är inte min värld, vad 

är det som händer, är jag sjuk?”(3) 

Att vara så starkt påverkad av sitt psykiska tillstånd att det inte går att känna igen sig 

själv, då det inte längre går att finna den man tidigare identifierat sig som. 
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Subtema 4: Förlorat hopp 

Det går i berättelserna att se att när ett hopp tänds i en i övrigt hopplös situation, 

sedan av någon anledning släcks, är detta något som tar hårt på patienten. Som att 

gång på gång förlora hoppet och till slut inte orka mer. 

”… det kan ju vara så att det finns en viss insikt i att man inte vill ha sitt liv såhär 

och kanske tappa hoppet om att det ska bli bättre…”(1) 

En sjuksköterska berättar om en patient som fick upp hoppet om ett bättre liv och en 

fungerande vardag, men där planeringen föll och patienten förlorade hoppet. Kort 

därefter tog patienten sitt liv.  

 

Tema 6: Att uppfatta att patienten gör ett avslut 

Sjuksköterskorna reflekterade över patienternas handlingar eller sätt att vara, i nära 

anslutning till suicidet. Vissa beteenden blev i efterhand tydligare och kunde med 

facit i hand uppfattas som ett avslut av livet. 

 

Subtema 1: Att inte vara mottaglig för hjälp 

I nära anslutning till patientens suicid kunde sjuksköterskorna uppmärksamma att 

patienten var avstängd, eller inte längre mottaglig för hjälp. 

”… att försöka bidra till livsgnistan, så känner man att det studsar liksom tillbaka, 

det går inte in, det finns ingenting som fyller på…”(7) 

Sjuksköterskorna försökte bidra med hopp, eller väcka hopp hos patienten, men 

försöken beskrevs här som fruktlösa. Det går att läsa in hur sjuksköterskorna kände 

en frustration över detta, att de såg det som en mycket viktig uppgift just att kunna 

bidra med en känsla av hopp inför framtiden.  

  

Subtema 2: Att inte påbörja någonting nytt 

En sjuksköterska beskrev hur en patient inte ville påbörja en ny vårdrelation med 

öppenvårdsmottagningen efter utskrivning, vilket kan tolkas som att någon som gör 

ett avslut inte vill skapa nya relationer eller finnas i ett nytt sammanhang.  

”Hon ville inte ha någon kontakt med psykmottagningen, jag tror inte hon ville ha 

kontakt med någon.”(3) 

Det är mer logiskt för den som bestämt sig för att ta sitt liv att avsluta relationer än 

att påbörja nya.  
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Subtema 3: Att inte vilja tillbaka till livet som var 

I berättelserna framkom beskrivningar av patienter som inte vill hem, när de vårdats 

inom slutenvården.  

”… hela hon var låg på nått vis, hon skulle skrivas hem och hade liksom inte den 

här… framtidstron längre…”(2) 

Sjuksköterskorna verkade ha funderat kring det faktum att vissa patienter kände så 

här och reflekterat över hur konstigt det var att inte vilja hem igen. Det kan tolkas 

som att patienten inte vill tillbaka till livet som var innan vårdtiden, som att patienten 

gjort ett avslut där. Som att tiden på vårdavdelningen varit en tillfällig frizon, där 

patienten inte behövde möta vardagen där hemma.  

 

Subtema 4: Att kapitulera 

En sjuksköterska beskrev hur man i kontakten med patienten tänkte på de skyddande 

faktorerna och hur man försökte tala med patienten om de positiva sakerna i hennes 

liv. Patienten beskrevs som att hon tidigare varit bestämd och högljutt stridit för sin 

sak då hon såg för många hinder till att bli utskriven.  

”… men sen efteråt tänkte jag vad tyst det blev om dom här stridigheterna.”(3) 

Sjuksköterskan beskrev också att det var viktiga och stora beslut som skulle tas, men 

att patienten kapitulerade och lät andra bestämma. Kort därefter tog patienten sitt liv. 

Här kan man tänka i termer av krigsföring, hur patienten först kämpar och krigar för 

sin sak, men sedan ser att slaget är förlorat, slutar strida och kapitulerar. 

En annan sjuksköterska beskrev hur personal och andra runt omkring patienten 

planerade och tyckte en massa och hade åsikter. Någonstans mitt i satt patienten utan 

att vara riktigt delaktig. 

”… och då hade man pratat om på avdelningen om det skulle gå att lösa, om hon 

kanske skulle sälja bilen, man hade liksom pratat om det… (4) 

Alla försökte få med patienten i planeringen, utan att lyckas. Även här var det viktiga 

beslut som behövde fattas, men patienten hade på något sätt tagit ett steg tillbaka, 

bort från allt.  

 

Subtema 5: Tankar kring döden 

Några av de intervjuade sjuksköterskorna uppmärksammade att patienten hade mer 

tankar kring döden innan de tog sitt liv. Det här har av sjuksköterskorna uppfattats 

som en form av förberedelse till att själv dö, att förbereda sig i tanken för sitt eget 

avslut. Här finns i intervjuerna exempel på beskrivningar av patienter vars tankar 

upptas av döden, religion, religiösa riter och offer. Det går i detta också att utläsa hur 

patienter kan använda metaforer för sina tankar om döden och sitt eget avslut. En 

sjuksköterska berättade om en patient som förberedde en religiös rit hemma och att 

det fanns en oro kring hans prat om offer. 
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”… vi var rädda att han skulle ta med sig någon och göra någon religiös rit eller 

något sådant, med offer…”(1) 

I efterhand går det att tänka att patienten själv kan ha sett sig som ett offer, eller att 

det var han som skulle offras.  

 

Subtema 6: Förberedelse för avslut 

I en intervju berättade sjuksköterskan om en patient som i förväg såg till att ordna det 

så hans katt fick det bra, sedan tog han sitt liv.  

”… han hade planerat så att katten inte skulle bli lämnad ensam, utan han hade 

lämnat bort… Han hade lämnat bort den.”(6) 

Han lämnade bort katten till någon som tog hand om den och visste då att hans katt 

inte skulle bli lidande på något vis, kanske bli ensam eller utan mat länge, 

konstaterade sjuksköterskan i efterhand. 

Inom detta subtema ryms också tacksamhet, något som sjuksköterskorna kunnat 

uppmärksamma att patienten visat i nära anslutning till sitt suicid. 

”Han var så tacksam… tacksam för all hjälp han fått.”(6) 

Här ses hur patienten visar en tacksamhet över den hjälp han fått, men med en 

underförstådd mening att patienten tackar för det som har varit, tackar för sig. Det 

kan ses som att patienten förbereder ett avslut. 

 

Subtema 7: Att ta avsked 

Med facit i hand efter ett suicid kan sjuksköterskan se hur patienten valt att ta avsked 

från någon eller några viktiga personer i patientens liv.  

”… det var en planering för helgen, han handlade mat, skulle bjuda grannen på 

middag…”(1) 

Detta är ett citat från en sjuksköterska som beskrev patientens planer i direkt 

anslutning till utskrivning från en avdelning. Sjuksköterskan tyckte förstås att det var 

bra att patienten hade något positivt att se fram emot, men innan den aktuella helgen 

var slut hade patienten tagit sitt liv. I efterhand kan den planerade middagen med 

grannen tolkas som att patienten tog avsked, som är en form av avslut.  

 

Tolkad helhetsförståelse 

Här presenteras den tolkade helhetsförståelsen utifrån varje tema i den strukturella 

analysen. Temat kopplas ihop med den naiva läsningen av intervjumaterialet, 

studiens syfte samt det tolkningsstöd som funnits vara relevant. 
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Att se en förändring hos patienten 

Redan i den naiva läsningen av intervjumaterialet framkom det att sjuksköterskorna 

kunde uppfatta patienten som förändrad eller förbättrad i nära anslutning till sitt 

suicid. Ett lugn beskrevs hos patienten, en känsla av harmoni, en förändrad 

livsinställning till det mer optimistiska hållet. I den strukturella analysen framkom 

sedan två subteman, förbättrad och personlighetsförändrad. Ringel (1976) beskriver 

hur en suicidnära person kan uppfattas som lugn och tillfreds av andra och att 

omgivningen kan bli överraskade av suicidet. Vid en genomgången aggressionsfas 

kan den suicidnära personen försonas med det som ska ske och istället ta riktning 

mot döden och energin går åt till att planera sitt suicid (Ringel, 1976). När en person 

blir medveten om sitt jag, mitt i en akut sjukdomsfas, kan sannolikheten öka för 

suicid. Personen kan nå en högre självmedvetenhet och känna sig otillräcklig, 

inkompetent, oattraktiv eller skyldig. Denna självmedvetenhet kan öka i samband 

med otrevliga, icke önskade händelser, vilket ökar sannolikheten för suicid. En 

särskild risk förknippas med patienten som tidigare fungerat i livet och snabbt 

förlorar förmågan och inte känner igen sig själv (Baumeister, 1990). 

 

Att uppleva patienten som svårtolkad 

I den naiva läsningen framkom hur sjuksköterskorna uppfattade att suicidnära 

patienter kunde lägga ut en rökridå, med syftet att inte avslöja sina suicidplaner. 

Detta blev tydligare i den strukturella analysen, där det framkom hur patienten kunde 

göra för att inte avslöja sina planer, eller för att invagga sjuksköterskan i en sorts 

falsk trygghet. Patienten kunde ge dubbla budskap om sitt mående, förställa sig, eller 

så kunde patientens liv pågå till synes som vanligt, på samma sätt så som det gjort 

tidigare. Detta, tillsammans med suicidförsök med oklar avsikt, gjorde att 

sjuksköterskan kunde uppfatta patienten som svårtolkad med konsekvensen att 

suicidrisken var svår att bedöma. Under den naiva läsningen var patienternas 

suicidförsök framträdande, att majoriteten av patienterna hade gjort suicidförsök 

innan det faktiska suicidet och att deras attityder till suicidförsöket kunde skifta. I 

den strukturella analysen framkom det hur sjuksköterskorna ansträngde sig för att 

försöka tolka suicidförsöken, som icke verbal kommunikation i form av en handling. 

Sjuksköterskorna beskrev ett labilt sinnestillstånd hos patienter innan suicid, vilket är 

något som Ringel beskriver i den andra fasen av det presuicidala syndromet, som ett 

resultat av att personen kan känna aggressivitet och där det även kan riktas mot 

andra. Under samma skede kan detta ske i växelverkan mellan att acceptera eller 

försonas med tillvaron, vilket av omgivningen kan uppfattas som att personen ger 

dubbla budskap (Ringel, 1976). 

Det lugn som kan uppfattas före ett suicid, eller den "mask" som sjuksköterskorna 

beskrivit, kan innebära att patienten tagit riktning mot döden och planerar för suicid 

(Ringel, 1976).  

I den strukturerade analysen framkom att patientens liv kan pågå som vanligt fram 

till suicidet, patienten kan exempelvis vara fullt delaktig i avdelningens aktiviteter 

före suicidet. Ringel beskriver detta i teorin om det presuicidala syndromet. Utifrån 

teorin kan patienten ha försonats med sitt beslut och ägnat tiden till att planera 
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tillfället för suicid, men har ändå fortsatt att leva ett till synes vanligt liv parallellt 

(Ringel, 1976). 

Det finns både gemensamma nämnare och skillnader hos de som gjort suicidförsök 

innan det faktiska suicidet, som kan upptäckas utifrån Ringels och Baumeisters 

teorier. Hos vissa patienter framkom hur sinnesstämningen kunde växla kraftigt efter 

suicidförsöket, hur lätt de kunde ta på sina suicidförsök eller hur de ville släta över 

dem. Utifrån Ringels teori kan detta förstås som att patienterna kan ha upplevt 

ambivalens, kanske var det både glädjande och ledsamt att inte ha lyckats med sitt 

suicidförsök. I aggressionsfasen beskriver Ringel också hur den suicidnära personen 

kan rikta sina aggressioner mot sig själv, vilket skulle kunna utmynna i ett 

suicidförsök (Ringel, 1976). Att patienten försöker blockera medvetandet från det 

aktuella nuet genom sensationssökande beteende, missbruk eller självskadebeteende, 

kan förstås utifrån Baumeisters teori. Han benämner det för kognitiv dekonstruktion, 

där syftet är att undvika negativa tankar och känslor eftersom dessa blir för 

plågsamma. Om förloppet fortsätter i riktning mot suicidförsök, kan det som 

Baumeister benämner som konsekvenser av kognitiv dekonstruktion, uppkomma. 

Patientens destruktiva beteende tilltar, där allt starkare medel kan användas för att 

inte behöva komma i kontakt med negativa tankar och känslor. I kombination med 

impulsivitet ökar sannolikheten för suicid (Baumeister, 1990). 

 

Att känna patientens existentiella ångest 

Under den naiva läsningen av intervjumaterialet framkom ett område som berörde 

det ångestfyllda i att ha förlorat en viktig roll i sitt liv och i detta skede av läsningen 

kopplades det ihop med att ha förlorat kontrollen över sitt liv. När sedan den 

strukturella analysen tog form stod det klart att sjuksköterskan kan känna patientens 

existentiella ångest, dels fysiskt i rummet, men även i patientens beteende och 

handlingar när patienten söker en förlorad roll. I Ringels tredje fas i hans teori om det 

presuicidala syndromet, flykt från verkligheten, beskrivs dagdrömmar och fantasier 

som ger livet innehåll. Här går det att se att en suicidnära person som förlorat en 

viktig roll i livet kan befinna sig, för att försöka känna sig älskad och betydelsefull 

igen (Ringel, 1976). 

Baumeister anger att det kan vara en utlösande faktor att få en socialt lägre ställning 

än vad man tidigare haft, där utgången på sikt kan leda till suicid. Denna del av 

Baumeisters teori kan användas som förståelse av en patient som suiciderat efter att 

ha förlorat en viktig roll i livet, det kan exempelvis röra sig om sin yrkesroll eller 

konsekvenserna av en skilsmässa. Baumeister menar att negativa yttre händelser, 

beslut och handlingar, kan ses som en kedja som leder till att personens 

självmedvetande blir plågsamt, vilket kan leda till suicid (Baumeister, 1990). 

När en sjuksköterska uppfattar patientens existentiella ångest fysiskt i ett rum, som 

en tyngd i rummet eller som att det är svårt att andas tillsammans med patienten, kan 

detta vara ett tecken på att sjuksköterskan uppnått det som Benner (1999) kallar för 

expertstadiet. Det handlar då inte om sjuksköterskans egna känslomässiga reaktioner, 

utan vad han eller hon lägger märke till i situationen. Det blir viktigt för 

sjuksköterskan att uttala att ”det kändes obehagligt”, eller det motsatta, ”det kändes 

bra”. Den emotionella lyhördheten är en viktig komponent i detta, samt att verkligen 

vara närvarande i mötet med patienten (Benner et al, 1999).  
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Att förstå patienten utifrån en helhetssyn 

Att sjuksköterskorna hade en god uppfattning kring patienten som person var något 

som framkom ur den naiva läsningen av intervjumaterialet. Sjuksköterskan kunde ha 

en samlad bild av patienten och dennes livssituation, något som senare tog form som 

ett eget tema i den strukturella analysen. Många delar av den samlade helhetsbilden 

av patienten var sådant som det gick att förstå att sjuksköterskan uppfattat “mellan 

raderna”, genom icke verbala budskap. 

I Baumeisters (1990) teori beskrivs hur förändrade livsförhållanden som understiger 

individens egna krav påverkar personen, när denne blir medveten om att livet har 

fallit långt under dennes egna krav. Det är händelsens storlek och innebörd för 

individen som är viktigt i detta sammanhang (Baumeister, 1990). När sjuksköterskan 

förstår patienten utifrån en helhetssyn tar hon hänsyn till vad patientens förändrade 

livsvillkor innebär för just den patienten, vilket presenteras i ett subtema om 

förändrade livsvillkor. 

Av berättelserna framkom hur sjuksköterskan i efterhand kunde reflektera över 

patientens reaktion på livsförhållanden som försämrats tiden före patientens suicid. 

Sjuksköterskan hade noterat känslomässiga reaktioner hos patienten och i vissa fall, 

där sjuksköterskan haft en lång kontakt med patienten, förstod hon vilka krav 

patienten kunde ha på sig själv. Sjuksköterskan kunde också se vilka krav patienten 

hade på sina livsförhållanden. Allt detta kan sammantaget visar på den helhetssyn 

sjuksköterskan kan ha över patientens situation. Sjuksköterskan kan, efter lång 

kontakt med patienten, se många olika nyanser i patientens mående som inte alltid 

uppfattas av läkaren. Uppfattningen att läkare kan vara mer optimistiska i sin 

bedömning och skattar då en lägre suicidrisk än sjuksköterskan. Detta är något som 

beskrivs i studien av Benner (1999), där sjuksköterskor berättar att de ofta har mer 

kontakt med patienten på plats och därigenom ser fler aspekter, medan läkaren får en 

mer allmän överblick. Benner menar även att den sjuksköterska som utvecklats i sin 

yrkesroll, där man benämner sjuksköterskan som expert, har förmågan att särskilja 

det specifika från det generella. Det är sjuksköterskans handlingar som speglar 

hennes lyhördhet. Av intervjuerna i förekommande studie framgick ett stort 

engagemang hos sjuksköterskorna, med syftet att skapa en bättre tillvaro för 

patienten. Organisatoriska aspekter eller prioriteringar är då inte centrala begrepp för 

sjuksköterskor, något som Benner benämner som expertkunnande (Benner et al, 

1999). 

 

Att se patienten få insikt 

Att förlora kontrollen över sitt liv, att befinna sig i en identitetskris eller att inte få 

vara delaktig i viktiga beslut i livet gav under den naiva läsningen en fingervisning 

om det som senare utvecklades till ett eget tema i den strukturella analysen. 

Sjuksköterskan kunde se att patienten fick en smärtsam insikt, att patienten insåg en 

förlust eller upplevde en identitetsförlust. Patienten kunde också komma till en insikt 

om att hoppet var förlorat. Livet skulle inte bli så som patienten hade föreställt sig 

det, förmågor och möjligheter kunde ha gått förlorade eller så kunde patientens 

autonomi ha minskats kraftigt. Det rörde sig ofta om små, subtila tecken som 

sjuksköterskan kunde fånga upp hos patienten, som visade på denna insikt hos 

patienten. 
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I det andra steget i Baumeisters (1990) teori beskrivs hur självanklagelser, låg 

självkänsla och maktlöshet präglar personens tillvaro. Personen kan ha känslor av 

otillräcklighet och ha en uppfattning av att inte kunna leva upp till andras 

förväntningar. Genom denna del av teorin går det att få en djupare förståelse för vad 

det är sjuksköterskan identifierat hos patienten, när hon beskriver den insikt patienten 

kan få innan ett suicid. Baumeister beskriver hur den ökade självmedvetenheten ökar 

sannolikheten för suicid, i kombination med icke önskade händelser. 

Sjuksköterskorna har under intervjuerna gett åtskilliga exempel på vad dessa icke 

önskade händelser skulle kunna vara, men framför allt hur den enskilde patienten 

reagerade på händelsen (Baumeister, 1990). 

I intervjuerna beskriver sjuksköterskorna att patienter kunde använda mycket starka 

ord gentemot personal, för att försöka uttrycka sin känsla av maktlöshet, kanske 

förlorad autonomi. Det var en ilska och ett hat som kom fram, som sjuksköterskan 

kunde identifiera att det egentligen stod för någonting annat. Denna negativa affekt 

kan förstås utifrån Baumeisters teori, där han beskriver att det längre fram i den 

suicidala processen förekommer negativa affekter som en konsekvens av att 

personen jämför sig med den aktuella standarden. Just ilska är enligt Baumeister den 

huvudsakliga känslan i en tredjedel av de studier han gjort (Baumeister, 1990). Detta 

kan också förstås utifrån Ringels andra fas i hans teori om det presuicidala 

syndromet, där den suicidnära personen beskrivs vara labil och aggressiv gentemot 

sig själv eller andra (Ringel, 1976). 

 

Att uppfatta att patienten gör ett avslut  

Av den naiva läsningen framkom hur olika känslouttrycken kunde vara hos 

patienterna tiden före suicid. I de fall sjuksköterskan uppfattade att patienten gjorde 

avslut hade de uppfattat känslor av ilska, uppgivenhet, likgiltighet och 

tillfredsställelse. Under den strukturella analysen bildades sju subteman inom detta 

tema, vilket visade sig vara det tema som innehöll mest variation.  

Att inte vara mottaglig för hjälp, genom att uppfatta att patienten är avstängd, 

framkom som ett subtema. Ringel (1976) beskriver begränsning och social isolering 

som ett första steg i sin teori. Personen blir då rådlös och passiv, vilket kan förklara 

att en suicidnära person kan uppfattas som att inte vara mottaglig för hjälp. 

Baumeister beskriver självattribution, där personens självbild är negativ med en 

känsla av att inte leva upp till andras förväntningar. Denna förklaringsmodell kan 

också erbjuda en förståelse för varför patienter inte är mottagliga för hjälp eller inte 

påbörjar någon ny vårdkontakt efter utskrivning, så som det beskrivits av de 

intervjuade sjuksköterskorna. Sjuksköterskornas ansträngningar att skapa hopp hos 

patienterna, skulle eventuellt, paradoxalt nog, kunna medföra att patienternas 

självförakt istället ökar och känslan av otillräcklighet kan då tillta. En ny vårdkontakt 

efter utskrivning skulle av patienten kunna upplevas allt för kravfylld och 

oöverstiglig, vilket skulle kunna innebära en risk för misslyckande för patienten 

(Baumeister, 1990). 

Ett annat subtema var att inte vilja tillbaka till livet som var, livet där hemma. Det 

kan finnas något där som kommuniceras indirekt, icke verbalt, när patienten inte 

längtar hem. Sjuksköterskorna uppfattade att patienterna hade upplevt tiden inne på 

avdelningen som avkopplande och kravlös, det blev en sorts frizon med möjlighet att 
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regrediera och inte behöva ta ansvar. Detta kan förstås utifrån det sjätte och sista 

steget i Baumeisters teori, där personen försöker undvika långsiktig mening i sitt liv 

(Baumeister, 1990). Att finnas i ett annat sammanhang, i ett sorts vakuum inne på en 

vårdavdelning, kan vara ett sätt att slippa möta det vanliga livet som patienten kanske 

inte uppfattade innehöll någon långsiktig mening. 

När en sorts strid pågår där patienten försöker förhindra utskrivning, kan betraktas 

som ett indirekt, icke verbalt kommunikationssätt. Patienten visar ilska och anger 

under en relativt kort tidsperiod flera olika hinder för utskrivning. Att sedan tystna 

och kapitulera kan utifrån sammanhanget tolkas som att patienten inser realiteten och 

börjar planera för suicid. Tystnaden, eller kapituleringen, kan av omgivningen 

uppfattas att patienten accepterat ett beslut eller att patienten förbättrats. Att 

kapitulera kan utifrån Ringels teori förklaras av att patienten försonats med sin 

livssituation och där riktningen nu istället går mot att börja planera för sitt suicid 

(Ringel, 1976). 

Tankar kring döden kan vara ett sätt att hantera den tillvaro som upplevs övermäktig 

för människan, när denne saknar förmåga att hantera livet. Tankarna kring död och 

suicid framträder då tydligare. Ringel beskriver detta i den tredje fasen i den 

suicidala processen, som benämns som flykt från verkligheten. Denna fas kan 

användas för att förklara den ökade upptagenheten av tankar kring döden, som en 

suicidnära person kan ha. Personen kan längta efter att få bli sörjd och se sig själv 

som älskad och betydelsefull. Fantasier kan ge livet innehåll. I sjuksköterskornas 

berättelser finns patienter som visat på en hög upptagenhet av döden, där de också 

kunnat se sig som betydelsefulla genom att tänka att de ska offras (Ringel, 1976). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Det är en komplex faktor att en suicidnära person kan uppfattas som förbättrad i nära 

anslutning till sitt suicid. Det är ändå dit patienten önskas nå, till ett förbättrat 

tillstånd. Det är då överläkaren tar beslut som rör frigång, eller permission och senare 

utskrivning, eller beslut om att släppa på ett vak på avdelningen. Redfield Jamison 

(2005) beskriver hur förbryllande det är att högriskperioden för suicid hos en patient 

med depression är just när patienten tillfrisknar från depressionen. Övergången från 

hopplöshet, letargi och förtvivlan, till en normal sinnesstämning och tillvaro beskrivs 

som riskfylld, med snabba förändringar i sinnesstämningen, störningar i 

handlingsförmågan och dålig sömn. Vidare beskrivs hur vilja och återuppvaknande 

livskraft kan göra det möjligt att faktiskt förverkliga tidigare låsta tankar och önskan 

om suicid. Men vad är det som återspeglas i det förbättrade måendet, eller i det lugn 

som beskrevs av några av de intervjuade sjuksköterskorna? Det skulle kunna vara ett 

lugn eller en tillfredsställelse i att faktiskt ha tagit ett beslut som länge tyngt 

patientens sinne, det ligger en viss oro i att inte ha bestämt sig. Om man går till sig 

själv och beslut man själv brottats med, det kan vara om man ska separera eller inte, 

om man ska säga upp sig och byta arbete eller inte, eller om man ska köpa en ny 

bostad eller bo kvar i den gamla. Det är ansträngande att vara ambivalent, att inte ha 

bestämt sig. Det känns ofta bättre när man väl har bestämt sig för något och det 

skulle även kunna tänkas gälla beslutet att fortsätta leva eller inte.  
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Det kan också vara så att för patienten innebär livet att tvingas leva med ångest och 

svårt lidande. Att då välja bort livet och veta att det finns ett slut på ångesten och 

lidandet, gör i sig att patienten kan känna en befrielse och faktiskt må bättre. Enligt 

Redfield Jamison (2005) finns en annan faktor närvarande som innebär att patienten 

medvetet kan vilseleda vårdpersonal för att kunna ges möjlighet att begå suicid, det 

kan handla om att te sig förbättrad i avsikt att få permission för att kunna ta sitt liv.  

Det är svårt att ifrågasätta en patient som uppfattas vara förbättrad i sitt mående. En i 

studien intervjuad sjuksköterska uttryckte det som att det inte går att motsäga någon 

som säger sig må bra, särskilt inte då andra också kan uppfatta en förbättring. 

Sjuksköterskan beskrev det svåra i att bedöma om det ska betraktas positivt att 

patienten är förbättrad, eller om man istället bör bli mer vaksam. Sjuksköterskorna 

beskrev också hur en suicidnära patient kunde vara lugnare och mer stabil än 

tidigare. När en patient uppvisar agitation, som sedan följs av ett lugn så som 

sjuksköterskan beskrev det, är detta en bedömningspunkt som bör användas vid 

suicidbedömning (Aflague et al, 2010).  

I de flesta intervjuerna framkom hur suicidförsök, ibland flera stycken, föregick 

själva suicidet och hur patienterna förhöll sig till dessa suicidförsök. Gemensamt för 

sjuksköterskornas berättelser var hur sjuksköterskorna såg suicidförsöken som något 

som kommunicerades av patienten. Sjuksköterskorna försökte tolka dessa försök, de 

ville förstå vad de stod för, vilket de inte alltid uppfattade som lätt och självklart. Det 

var snarare något som framhölls som svårtolkat och oklart. Författarna hade inte 

inledningsvis för avsikt att studera suicidförsök närmare i denna studie, men studiens 

resultat gjorde det nödvändigt att låta detta få en plats, eftersom det var vad 

sjuksköterskorna tog upp som en viktig del i kommunikationen inför ett suicid. Dessa 

suicidförsök i nära anslutning till ett faktiskt suicid väcker frågor hos författarna, är 

de alltid genomtänka eller kan de möjligen ha ett spänningsreducerande syfte, där 

impulsiviteten styr? Möjligen är det en kombination av ett initialt medvetet lugnt och 

beslutsamt beteende, vilket även kan benämnas som "tunnelseende" där även känslor 

är avstängda, men att det slutgiltiga beslutet från tanke till handling i regel är 

impulsivt (Skogman, 2006). Det finns också en svårighet i att tolka 

allvarlighetsgraden i ett suicidförsök och därmed dess avsikt. Ett suicidförsök som 

beskrevs av en intervjuad sjuksköterska missuppfattades som ett rop på hjälp, där 

patienten själv tyckte att det var en dödlig dos. Sjukvårdspersonal kan ha mer 

kunskap om vad som är en dödlig dos av ett läkemedel och därför skriva ner 

allvarlighetsgraden i suicidförsöket. Här vill författarna poängtera vikten av att ta 

reda på mer kring det inträffade, att det inte alltid är som det ser ut vid första 

anblicken. Sjuksköterskan har i sin yrkesroll möjlighet att få en bredare bild av 

patientens situation, att med en helhetssyn se patienten i det sammanhang han eller 

hon befinner sig i. Att förstå mer än vad som först visar sig är en förmåga 

sjuksköterskan kan utveckla, där subtila tecken och icke verbal kommunikation kan 

fångas upp i ett sammanhang för att sedan förstås i en helhet. 

Vad kan hjälpa patienter som gjort suicidförsök att välja livet, istället för att fortsätta 

ta riktning mot döden, så som Ringel (1976) beskriver i sin teori om det presuicidala 

syndromet? Författarna tänker att det finns avgörande aspekter i bemötandet 

patienten får av vården, då patienten precis gjort ett suicidförsök. Patienter framhåller 

det viktigt att sjuksköterskor ser patienterna, har tid med dem och är tillsammans 

med dem, att de accepterar deras känslor och erbjuder en god fysisk vård (Sun et al, 

2006b). Författarna bedömer att detta bemötande är något som ska kunna erbjudas 
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varje enskild patient, att inte leva upp till detta kan inte heller benämnas som god 

vård. En förutsättning för att kunna ge den goda vården innebär att sjuksköterskor får 

möjlighet till regelbunden reflektion (Carlén & Bengtsson, 2007).  

Av resultatet framkom olika sorters förluster, vilka patienterna värderade olika 

utifrån sin person. Författarna tänker att det i ett suicidförebyggande syfte är viktigt 

att stanna upp kring förlustens betydelse för den enskilde patienten. Att som 

professionell inte värdera förlusten, utan istället använda sin nyfikenhet, utforska vad 

förlusten står för tillsammans med patienten och därefter eftersträva nya mål som för 

patienten känns meningsfulla, att hjälpa patienten finna ett nytt sammanhang. 

Författarna tänker att det som i all välmening - eller i sämsta fall utifrån nonchalans - 

kan uttryckas som "det ordnar sig" eller "tänk inte så, tänk så här istället" skulle 

kunna medföra att patienten inte känner sig sedd eller förstådd. Detta kan utgöra ett 

hinder för återhämtning och viljan att välja livet. För att kunna arbeta på det här 

sättet med patienten, innebär det att sjuksköterskan i likhet med vad som presenteras 

i Sun et als (2006b) studie, måste ge tid till patienten eftersom kommunikation tar 

tid. Författarna tänker sig att just den icke verbala kommunikationen kan vara svårare 

att fånga upp i en situation av tidspress och stress, vilket framkom i förekommen 

studie och som även finns beskriven i en studie av Sun et al (2006a).  

I förekommen studie framkom hur sjuksköterskorna ibland hjälpte patienten med 

praktiska saker, eller var närvarande på olika möten. Författarna tänker att det kan 

utgöra ett suicidförebyggande arbete att i vissa sammanhang hjälpa patienten med 

praktiska saker, utan att man för den skull underminerar patientens förmåga. Det kan 

vara vid dessa tillfällen sjuksköterskan får en chans att fånga upp det outtalade. 

Eftersom de subtila tecken som tyder på att patienten är suicidnära är så unika, vilket 

denna studie visar, bör det suicidförebyggande arbetet kännetecknas av flexibilitet. 

Sammantaget ser författarna en stor vinst i att använda sjuksköterskans helhetssyn på 

patienten som en viktig och framträdande del i bedömningen av patientens suicidrisk, 

som ett komplement till en strukturerad suicidriskbedömning. I förekommen studie 

framkom ett patientfall där en sjuksköterska och en läkare bedömt en patients 

suicidrisk olika, där det senare visade sig att sjuksköterskan gjorde den korrekta 

bedömningen. Författarna drar slutsatsen att de tecken som sjuksköterskan fångat 

upp hade kunnat tas tillvara av läkaren och kanske hade suicid då varit möjligt att 

förhindra. Som en del i det suicidförebyggande arbetet anser författarna att ett ökat 

samarbete mellan vårdpersonal, exempelvis sjuksköterska och läkare, kan bidra till 

ett mer lyckat suicidpreventivt arbete. Detta styrks i Sun et al studie (2006b), där 

samarbete mellan professioner var en positiv faktor i vården av den suicidnära 

patienten. 

 

Metoddiskussion 

Författarna anser att en fenomenologisk hermeneutisk metod var lämplig utifrån 

studiens syfte, då den gav möjlighet att undersöka sjuksköterskors levda erfarenheter 

av subtila, icke verbala tecken hos patienter före suicid. Eftersom studien har en 

kvalitativ ansats har metoden varit lämplig för att fånga in flera olika nyanser av 

fenomenet, vilka haft samband med varandra, men ändå behållit sin unika karaktär 

(Lindseth & Norberg, 2004). För att uppnå detta har författarna kontinuerligt under 

analysens gång granskat de data som framkommit av sjuksköterskornas berättelser, 
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så att de stämmer överens med en trovärdig begreppsmässig tolkning av författarna, 

vilket kan översättas till att studiens resultat är rimligt. En annan aspekt för att 

studien ska vara trovärdig, innebär att författarna under analysens gång stannat upp 

och kritiskt granskat om en meningsbärande enhet kopplat till sammanhanget svarat 

mot studiens syfte. Om så inte varit fallet har det exkluderats, men all relevant data 

har inkluderats. Utifrån metoden, där den strukturella analysen ska ske i växelverkan 

med en helhetstolkning, har författarna tagit fördel av det faktum att budskapet i 

texterna uppfattats olika. Detta har tagits i beaktning och gemensamt diskuterats, 

vilket resulterat i att vissa textstycken, meningsbärande enheter, enhälligt har valts in 

i två olika teman. Detta eftersom textinnehållet visat på fler nyanser än en, ett 

exempel på detta är "personlighetsförändrad" och "att kapitulera". Som tolkningsstöd 

har omvårdnadsteoretikern Benners et al studie, Ringels teori om "det presuicidala 

syndromet" och Baumeisters flyktteori använts (Benner et al, 1999; Ringel, 1976; 

Baumeister, 1990). Dessa teorier har valts som tolkningsstöd eftersom de funnits 

vara högst relevanta för det studerade området för att erbjuda en fördjupad förståelse 

av resultatet. 

Författarna har diskuterat det faktum att enbart en av författarna har intervjuat 

informanterna. Olika tankegångar kring om en eller båda författarna skulle intervjua 

diskuterades utförligt. Med hjälp av litteratur som stöd (Thomson, 2002), beslutades 

slutligen att en av författarna intervjuade och den andra författaren transkriberade 

intervjuerna. Det slutgiltiga beslutet grundades på maktaspekten, att balansen mellan 

intervjuaren och informanten skulle kunna rubbas om informanten skulle känna sig 

utlämnad eller underställd. Detta utifrån ämnets karaktär som kunde väcka olika 

känslor, som exempelvis skuld, hos sjuksköterskorna och författarna bedömde att det 

skulle kunna vara lättare att ge uttryck för eventuella känslor inför en intervjuare. En 

fördel om båda författarna utfört intervjuerna tillsammans hade varit att båda 

författarna hade kunnat påverka de följdfrågor som ställdes. Möjligen skulle 

intervjuerna även ha kunnat resultera i ännu mer nyanserade berättelser, vilket 

eventuellt hade bidragit till ännu större djup i berättelserna (Thomsson, 2002). 

Ytterligare fördel med båda som intervjuare hade varit att båda hade fått ta del av 

sjuksköterskornas kroppsspråk, då orden, rytmen och betoningen kan ha små nyanser 

som inte kunde fångas upp i transkriberingen. Den författare som intervjuade fick 

därmed ett försprång i den naiva förståelsen av materialet, vilket gör att deltagande i 

intervjusituationen troligtvis kan ha haft betydelse för den delen av tolkningen. 

Författarnas bedömning är dock att den författare som transkriberade intervjuerna 

ändå fick en god uppfattning om och kännedom av vad som framkom i intervjuerna, 

eftersom transkriberingen tog mycket tid i anspråk med många genomlyssningar av 

materialet för att fånga varje ord korrekt, med nyanser, pauser, betoningar och 

liknande. Intervjuerna lyssnades dessutom om i sin helhet av båda författarna under 

arbetets gång, för att klargöra vissa delar eller fånga ytterligare nyanser i 

berättelserna. 

Provintervjun som utfördes innan de riktiga intervjuerna påbörjades, gjordes för att 

intervjuaren skulle känna sig bekväm med intervjusituationen, samt för att testa 

frågeställningen och vid behov omformulera den (Polit & Beck, 2012). 

Frågeställningen med en enda, öppen fråga, ansågs vara lämplig då den gav ett stort 

utrymme för sjuksköterskorna att berätta om sina erfarenheter. 

Författarna, som själva är sjuksköterskor och arbetar inom psykiatrisk vård, har olika 

erfarenhet av ämnet och anser att förförståelsen främst har varit en fördel under 
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arbetets gång. Kanske till och med en förutsättning, då det till viss del är en sorts 

förförståelse kring fenomenet som från början bidrog till intresset att studera just 

detta närmare. I kvalitativ forskning är det viktigt att inte förstå fenomenet för snabbt 

eller för oförsiktigt och slarvigt. Målet är att låta utvecklingen av förståelsen för ett 

fenomen ta sin tid för att kunna se fenomenet så som det visar sig. Istället för att fatta 

ett snabbt beslut om vad någonting är eller vilken mening det har, måste forskaren 

systematiskt och omsorgsfullt granska vägen fram till beslutet att förstå fenomenet 

(Dahlberg et al, 2008). Även om ett visst mått av förförståelse hos författarna ledde 

fram till frågeställningen, har de intervjuade sjuksköterskornas levda erfarenhet 

överraskat och öppnat nya dörrar kring möjligheten att se på fenomenet på ett nytt 

sätt. Det har tagit mycket tid i anspråk att förstå fenomenet, den av Dahlberg et al 

(2008) beskrivna vägen till förståelse har varit lång.   

En medvetenhet om att förförståelsen kunde utgöra ett hinder för att upptäcka något 

nytt har funnits. En av författarna har lång erfarenhet av sluten psykosvård samt 

integrerad vård, den andra har erfarenhet inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Det 

gäller enligt Dahlberg et al (2008) att tygla sin förförståelse. Forskaren behöver inte 

lägga all sin energi på att sätta sin förförståelse inom parantes, slåss mot den och 

hålla den gömd bakom sig för att den inte ska påverka nuet. Det går istället att tygla 

sin förförståelse genom att vara medveten och öppen med den och låta fenomenet 

visa sig med en öppen och respektfull attityd. Fördelen med förförståelsen har 

inneburit att författarna till viss del kan känna igen ämnet som studerats, vilket har 

underlättat tolkningen och samspelet under intervjun med sjuksköterskorna.  

Under studiens gång har förförståelsen hanterats på olika sätt. Under intervjuerna har 

intervjuaren varit angelägen om att få förtydliganden av informanten om svaren varit 

ofullständiga för att undvika personliga tolkningar. Under intervjuernas gång har 

intervjuaren även återberättat och sökt bekräftelse på att budskapet uppfattats 

korrekt. Under analysfasen har en växelverkan mellan textinnehållet och studiens 

syfte skett för att tygla förförståelsen. Ett exempel är när fenomenet till en början 

varit dolt under symtom på kris, depression eller psykos, där det varit svårare att 

komma åt kärnan. Här har författarna medvetet stannat upp och diskuterat om textens 

innebörd svarar mot syftet och "skalat av" nyss nämnda tillstånd för att se fenomenet 

från ett annat perspektiv. Därmed har författarna fått tillgång till vad som kan 

kommuniceras subtilt och icke verbalt, dolt bakom den enskilda patientens psykiska 

tillstånd. I stycken där det har varit svårt att förstå det som beskrivs, har författarna 

även där stannat upp och diskuterat innebörden av fenomenet, då det inte rymts i 

förförståelsen. Detta har medfört en bredare syn på det studerade fenomenet och även 

vad som ryms i fenomenet icke verbal kommunikation.  

Forskaren ska vara medveten om att det som framträder verkligen tillhör fenomenet 

som studeras och ingenting annat. Det är viktigt att inte ge mening åt det som inte 

hör hemma där. Detta kan vara problematiskt eftersom alla fenomen är besläktade 

med andra fenomen i världen och det kan då vara svårt att se exakt det fenomen man 

är ute efter att studera (Dahlberg et al, 2008). När författarna upptäckte att en av de 

intervjuade sjuksköterskorna tog upp ett patientfall där sjuksköterskan inte varit i 

kontakt med patienten de två sista åren innan patienten suiciderade, valde författarna 

därför att utesluta berättelsen om just den patienten. Med tanke på tidsaspekten kan 

det vara ytterst oklart om det var icke verbal kommunikation kring ett stundande 

suicid som framträdde, eller något annat. I övriga beskrivna patientfall har 

sjuksköterskan haft en pågående kontakt med patienten i nära anslutning till suicidet. 
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KONKLUSION 

Denna studie visar att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård kan uppfatta och tolka en 

mängd olika icke verbala budskap från patienter som är suicidnära. På detta sätt kan 

sjuksköterskan förstå att en patient är suicidal, även om patienten inte förmedlar detta 

verbalt. Det går att också att förstå och förklara dessa icke verbala budskap utifrån 

teorier om suicid. Genomgående är att den suicidnära patienten saknar sammanhang 

och undviker långsiktig mening, då starka hopplöshetskänslor tar över och minskar 

det problemfokuserade tänkandet. De icke verbala budskap som förmedlas av den 

suicidnära patienten är individuella och varierande, vilket kräver god kännedom om 

patienten och en utvecklad professionell roll som sjuksköterska. Studien visar att 

patienter förmedlar dessa icke verbala budskap tidigt i den suicidala processen, vilket 

möjliggör tidig upptäckt av suicidalitet hos patienten. Studien visar också att det 

behövs tid för att kunna uppfatta den icke verbala kommunikationen från patienten, 

eftersom denna typ av kommunikation tar tid, även i form av reflektion efter 

patientmötet. Tiden som ges till patienten medför en bättre förutsättning för 

sjuksköterskan att få en helhetsbild av patientens livssituation, vilket ökar 

sannolikheten för en korrekt suicidriskbedömning. Den kunskap sjuksköterskan får 

om patienten genom icke verbala kommunikation kan och bör användas som en 

viktig del av en suicidbedömning, som ett komplement till en strukturerad 

suicidriskbedömning. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal inom psykiatrin ska ha ett empatiskt 

förhållningssätt till patienten, men samtidigt ha en sund skepticism när patientens 

handlingar inte överensstämmer med ord eller känslouttryck. Att kunna vända sin 

skepticism till nyfikenhet för att kunna ställa följdfrågor och därmed upptäcka om en 

patient är suicidnära i ett tidigare skede av den suicidala processen. 

Innehållet i denna studie kan bidra till att sjuksköterskor och annan personal inom 

den psykiatriska vården kan vara mer öppna för, och medvetna om, de subtila 

signaler och det som tyst kommuniceras av patienten inför ett suicid.  

Det suicidpreventiva arbetet bör präglas av lyhördhet och flexibilitet. Detta kan 

innefatta att ge tid till patienten, att hjälpa patienten att sätta ord på tankar och 

känslor, att vara behjälplig vid problemlösning och att samverka med andra aktörer 

och närstående utifrån patientens skiftande behov. 

Den känsla, som ofta beskrivs som en magkänsla, kan bli lättare att sätta ord på och 

förstå, genom att finna likheter i denna studie med det sjuksköterskan själv står inför 

i sitt arbete inom den psykiatriska vården. 

Sjuksköterskor behöver få tid och utrymme till reflektion i det dagliga arbetet, för att 

ges en möjlighet att uppfatta den suicidnära patientens subtila budskap. 

Kommunikation tar tid och kommunikation försvåras av tidspress och stress. 
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FRAMTIDA FORSKNING 

Författarna skulle vilja se att fenomenet med icke verbal kommunikation inför ett 

suicid studerades ytterligare, eftersom det verkar vara ett tämligen outforskat 

område. Det vore intressant om denna studie kunde utföras på nytt, för att ta tillvara 

på ytterligare erfarenheter av fenomenet hos sjuksköterskor, för att sedan kunna 

jämföra resultaten mellan studierna. 
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Bilaga 1 

                                                 Till vederbörande verksamhetschef  

  

Vi är två sjuksköterskor som heter Mirja Lindeborg och Sari Korhonen. Vi läser specialistutbildningen till 

psykiatrisjuksköterska på hälsouniversitetet i Linköping. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete.  

Syftet med vårt examensarbete är att studera den tysta kommunikationen inför ett stundande suicid. Vår definition 

av tyst kommunikation kan sammanfattas i det som uttrycks icke verbalt. Genom att studera de tysta signalerna 

som patienten uttrycker är förhoppningen att resultatet av studien kommer att kunna användas i suicidpreventivt 

arbete. 

För att uppnå vårt syfte behöver vi intervjua psykiatrisjuksköterskor och sjuksköterskor inom psykiatrisk vård 

vilka har erfarenhet av att möta patienter som har suiciderat. Vi är intresserade av att få ta del av 

sjuksköterskornas upplevelser av att uppfatta tecken hos patienten till att suicidera. Resultatet kommer att 

redovisas i form av en uppsats på avancerad nivå.  

Att delta i undersökningen är helt frivilligt och någon förklaring till eventuellt avhopp behövs inte. Uppgifter som 

kan vara identifierbara i första skedet kommer behandlas på ett konfidentiellt sätt vilket medför att identiteten 

aldrig kommer röjas eller missbrukas. Detta inkluderar även sjukhusets och arbetsplatsens namn.  

Om du har några frågor kring undersökningen är du välkommen med frågor till nedanstående personer.   

Vi önskar ert medgivande för att kunna genomföra undersökningen och vi ser helst ett svar från er inom två 

veckor. Medgivandet innefattar att vi kan kontakta enhetschefer för förslag på namn som vi tillfrågar om de vill 

ingå i studien. Medgivandet sker genom underskrift nedan.   

Med vänliga hälsningar  

Mirja Lindeborg                                                                           Sari Korhonen  

Tfn: xxx-xxxxxxx                                                                        Tfn: xxx-xxxxxxx                        

E-post: mirja.lindeborg@gmail.com                                         E-post: sari-75@live.com  

Handledare: Patrik Rytterström, Lektor, Postdoktor  

Tel: xxx-xxxxxx  

E-post: patrik.rytterstrom@liu.se   

  

  

Härmed ger jag mitt medgivande till beskrivna undersökningen  

  

  

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   
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