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Sammanfattning  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hälso- och sjukvårdspersonals bemötande av 

personer med självskadebeteende ur den självskadandes perspektiv. Metod: Studien utfördes i 

form av en litteraturstudie där tretton kvalitativa vetenskapliga artiklar samt en litteraturstudie 

användes. Dessa har granskats och analyserats för att sedan sammanställas till ett resultat. 

Resultat: I resultatet framkom tre teman: hjälpsamt bemötande, icke hjälpsamt bemötande 

samt önskat bemötande. Under första temat fanns subteman: bekräftelse, kommunicera tankar 

och känslor, känsla av sammanhang, autonomi samt kunskap och engagemang. Under andra 

temat fanns subteman: att inte få respekt och bekräftelse, icke empatisk förmåga samt icke 

vårdande miljö. Under det sista temat fanns subteman: önskad/upplevd vård, bekräftelse samt 

kunskap och engagemang. Konklusion: Bekräftelse, kunskap om självskadebeteende och 

engagemang i den mellanmänskliga relationen var viktiga faktorer vid bemötandet av 

personer med självskadebeteende. 
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Inledning 
I Sverige har uppmärksamheten kring självskadebeteende ökat under de senaste åren liksom 

antalet unga människor som vårdas på sluten avdelning på grund av avsiktlig 

självdestruktivitet (Stain, 2008).   

  

Definition 
Självskadebeteende finns beskrivet i olika klassifikationssystem, till exempel ICD-10 

(internationella klassifikationen av sjukdomar) (World Health Organisation, 1993) och DSM-

IV (Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders) (American Psychiatric 

Association, 1995). DSM IV inkluderar självskadebeteende som ett av kriterierna i olika 

psykiatriska diagnoser, till exempel Borderline personlighetsstörning (American Psychiatric 

Association, 1995). Dock står Trichotillomani, det vill säga när en person drar loss sitt eget 

hår så att det blir en tydlig hårförlust, som en egen impulskontrollsstörnings diagnos.  

 

I psykiatrisk litteratur ses självskadehandlingar som ett symtom på en bakomliggande psykisk 

sjukdom eller störning (Socialstyrelsen, 2004). I Socialstyrelsens rapport (2004) definierar de 

självskadebeteende som att skära, rispa, bränna eller att på annat sätt vålla skada på kroppen 

avsiktligt och återkommande utan självmordstanke. Santa Mina, Gallop, Links, Heslegrave, 

Pringle, Wekerle och Grewal, (2006) och Simpson (2006) förklarar självskadebeteende och 

självstympning som ett självdestruktivt beteende utan självmordsintentioner, ofta associerat 

med att bränna eller skära sig, till skillnad från själmordsbeteende som inkluderar en vilja att 

dö och som oftast är associerad med överdos.  

 

Favazza (1999) förklarar skillnaden mellan självskadebeteende och självmordsförsök som 

skillnaden mellan liv och död. Personer med självskadebeteende vill undkomma sig själva och 

sina känslor medan suicidala personer stoppa alla känslor genom att sluta existera. 

 

Hawton, Hall och Simkin (2003) använder beteckningen DSH (Deliberate Self-Harm) som 

inkluderar alla former av självdestruktivt beteende, allt ifrån icke livshotande 

förgiftningsförsök och självtillfogade kroppsskador till avsiktligt livshotande handlingar. 

Kool, van Meijel, och Bosman, (2009) tar även upp självvållad direkt smärta som definition 

för självskadebeteende.  
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Favazza (1996) talar i sin monografi Bodies under siege om självskadebeteende som 

medveten skada eller förändring på den egna kroppsvävnaden utan medveten avsikt att begå 

självmord. Han delar vidare upp självskadebeteende i två stora grupper: kulturell sanktionerat 

självskadebeteende och avvikande-patologiskt självskadebeteende, där det avvikande 

självskadebeteendet ses som en produkt av mental ohälsa. Kulturellt sanktionerat 

självskadebeteende delas in i undergrupperna ritualer och sedvänjor. Med ritualer menar 

Favazza (1996) fysiska uttryck som funnits, hos de människorna som utför dem, i 

generationer och som genom tiderna har utförts på i stort sätt samma vis. De finns som en del 

utav samhället och återspeglar dess trossystem och traditioner. Sedvänjor kan mer ses som 

modebetonade osymboliska fysiska uttryck så som tatueringar. Det avvikande-patologiska 

självskadebeteendet (Favazza, 1996) delas upp i undergrupperna grovt, stereotypt samt 

måttligt/ytligt självskadebeteende. Grovt självskadebeteende utförs oftast av personer i 

psykotiska tillstånd eller personer under drogpåverkan och är den minst vanliga formen av 

avvikande-patologiskt självskadebeteende. Stereotypt självskadebeteende, som kan 

förekomma vid exempelvis autism, är ofta monotont och verkar oftast inte ha någon 

känslomässig laddning. Måttligt/ytligt självskadebeteende delas upp i ytterligare tre 

undergrupper: tvångsmässigt, episodiskt och repetitivt självskadebeteende. I det 

tvångsmässiga självskadebeteendet ska det finnas repetitiva beteenden som inte är kopplade 

till något känsloläge men ändå förekommer flera gånger varje dag. Det episodiska 

självskadebeteendet innebär samma sorters självskadebeteende som det repetitiva men 

förekommer då och då till skillnad ifrån det repetitiva som förekommer så pass ofta att det 

kan bli ett beroende samt en viktig del av personen med självskadebeteendes identitet. Dessa 

är också de vanligaste formerna av patologiskt självskadebeteende (Favazza, 1996). 

 
Självskadebeteende, historik och prevalens 
Självskadebeteende har på sätt och vis beskrivits redan i Markus evangelium kapitel 5 i 

Bibeln, där de beskriver en man som sargar sig själv med stenar. Det uppmärksammades för 

första gången i medicinsk litteratur 1846 av G.M. Bergmann, en läkare som beskrev en 

manodepressiv kvinna som själv hade skadat sina egna ögon (Wallroth & Åkerlund, 2002). 

L.E. Emerson var den första psykoanalytikern som behandlade självskadande. Han 

publicerade 1913 en fallstudie av en kvinna som skar sig och fann där fem viktiga faktorer till 

hennes självskadebeteende. Dessa faktorer var: en direkt koppling till att bli sexuellt utnyttjad 

som barn, att använda istället för masturbation då smärta förknippades med sexuell 
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upphetsning sedan övergreppen, en koppling till menstruationen, som aggressivt element med 

sado-masochistiska inslag samt sekundärvinster i form av att tas om hand och bli omplåstrad 

(Wallroth & Åkerlund, 2002). Psykiatern Karl Menninger, nämns i Socialstyrelsens rapport 

(2004) som den som först beskrev självskadebeteende som ett eget fenomen där man 

exkluderar självmordshandlingar och självmord. Han var även den som 1935 samt 1938 

gjorde den första stora systematiska studien om självskadebeteende (Wallroth & Åkerlund, 

2002). 

Det är svårt att ta reda på exakt hur vanligt sjukligt självskadebeteende egentligen är då vissa 

incidenter klassas som olycksfall eller självmordsförsök och mörkertalet kan vara stort 

(Wallroth & Åkerlund, 2002). Även Duffy (2006) nämner att det är omöjligt att avgöra 

prevalensen eftersom självskadebeteende så ofta är en privat och orapporterat aktivitet samt 

att problemet delvis beror på att forskningsstudier ofta inte gör tydlig skillnad mellan att 

skada sig själv och självtillfogade skador. Bevis tyder dock på att skada sig själv är relativt 

vanligt och mycket utbrett. Enligt Duffy (2006) ska behandlingen alltid vara individuellt 

utformad och den ska bestämmas utifrån underliggande orsaker till beteendet. 

 

Självskadebeteende är vanligare hos ungdomar och unga vuxna än hos vuxna (Klonsky & 

Muehlenkamp, 2007).  

 

År 2004 (Socialstyrelsen, 2004) har Socialstyrelsen uppmärksammat problematiken kring 

självskadebeteenden och dess omfattning hos tonårsflickor i Sverige. Detta efter ett uppdrag 

från regeringen att utröna orsaker till självskadebeteende, se vilket bemötande samt vilka 

behandlingsinsatser självskadande flickor får av skola och hälso- och sjukvårdspersonal samt 

att belysa hur det förebyggande arbetet ska utföras. 

 

I Socialstyrelsens rapport ”Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2008” (2009) tas 

det upp att förekomst av avsiktliga självdestruktiva handlingar, vilket innebär alla former av 

självdestruktiva handlingar utan att göra skillnad på självskadebeteende och 

självmordsförsök, är vanligast bland 15-24 åriga kvinnor. Det skedde en kraftig ökning 

mellan 1998 – 2007 i ovanstående grupp för att sedan minska något under år 2008. Samma år 

rapporteras ett ökat antal vård tillfällen för självdestruktiv handling bland 25 - 44-åriga 

kvinnor samt en ökning bland männen i de flesta åldersgrupper. Dock är det fortfarande 

mycket färre män än kvinnor som vårdats till följd av självdestruktiva handlingar. 
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I Storbritannien visade en studie, med 6020 brittiska tonåringar, på att 7 % av dem någon 

gång självskadat sig. Självskadebeteende är generellt vanligare hos yngre kvinnor, men män 

och äldre kvinnor självskadar sig också (Duffy, 2006).  

 

Orsaker till självskadebeteende och dess funktioner  
Orsakerna till självskadebeteende är multifaktoriella, med biologiska, psykologiska och 

sociala teorier (Duffy, 2006). I Socialstyrelsens rapport Vad vet vi om flickor som skär sig? 

(2004) tar de upp denna samverkan av faktorer som bidragande till att självskadebeteende 

utvecklas. Favazza (1996) menar att de krafter som förmår personer att skada sig själva kan 

vara allt ifrån medfödd nedsatt smärtkänsla, ökat adrenalinpåslag, för att eliminera ångest, 

döva skuld, på grund av erfarenhet av övergrepp som barn till förvirrade uppfattningar av 

manlighet och kvinnlighet.  

 

Självskadebeteende fyller många olika funktioner för den enskilde, som ett sätt att hantera 

stress, att reglera obehagliga känslor, lugnande och tröstande funktion, att återställa en känsla 

av verklighet samt ett sätt att kommunicera problem för andra (Duffy, 2006). Även Åkerman 

(2009) tar upp självskadebeteendets funktioner som: självmedicinering för att döva negativa 

känslor och bli lugn, uttryck för självhat och få utlopp för en känsla och att känna kontroll 

över kroppen/smärtan. Det kan också vara ett sätt att förflytta smärta både på ett visuellt plan; 

inre smärtan blir synlig på utsidan och på ett fysiskt plan; känslomässig smärta förflyttas till 

fysisk smärta, eller en effektiv väg ut ur en ångestfylld situation, för att få en identitet/vara 

någon, ett sätt att kommunicera, att bli sedd samt för att få andra att förstå (Åkerman, 2009). 

 

Enligt Favazza (1996) är självskadebeteende allvarligt, det ger en kortvarig befrielse från 

ångest men till ett högt pris. Patienter med självskadebeteende belyser McAllister (2009) och 

Hawton et al. (2003) har en högre risk att bli självmordsbenägna än den generella 

populationen. Hawton et al. (2003) samt Sinclair, Hawton och Gray (2009) visar även på att 

risken var betydligt högre hos män än hos kvinnor.  

 

Sinclair et al. (2009) beskriver att dödligheten i självmord, samt sjukligheten var ökad och 

upplevd livskvalitet var signifikant sämre hos patienter som självskadar sig än i allmänhet i 

befolkning. Majoriteten av dem är yngre än 35 år och deras långsiktiga sjuklighet och 

livskvalitet är dåligt definierad. I samma studie redovisas det att högre upprepning av 
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självskadebeteende under en uppföljningsperiod var mer vanligt hos patienter med diagnoser 

som alkoholmissbruk, depression, schizofreni och personlighetsstörning. 

 

Bemötande av patienter i vården 
Målet för hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) 2 § är en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet samt bedrivas enligt 2: a § 

så att den uppfyller kraven på god vård.  

 

Hur beredskapen ser ut i hälso- och sjukvården för att möta patienter med självskadebeteende 

är en viktigt fråga att besvara. Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson, (2007) belyser att det 

finns för lite omvårdnadsforskning om patienter med självskadebeteende och ingen publicerad 

forskning om sjuksköterskans erfarenheter av självförvållade skador i Skandinavien. 

 

De viktiga aspekterna av god vård är vårdande relation, engagemang och sympati (Attree, 

2001). Tillfredsställelsen med vården ökar med bättre kommunikation och patienternas större 

delaktighet (Larsson, Palm & Hasselbach, 2008). 

Enligt Travelbee (Eide & Eide, 1997) är omvårdnad en mellanmänsklig, dynamisk och 

mångfacetterad process där sjuksköterskans uppgift är: att erkänna patienten som en unik 

individ, att utveckla människa – människa förhållande till patienten och genom det möta 

patientens behov och realisera omvårdnadens syfte. Sjuksköterskans viktigaste redskap är 

kommunikation, ett medel till att utveckla interaktion som i sin tur påverkar individens attityd 

till lidande och hjälper patienten att bemästra sin sjukdom och sitt lidande. Travelbee (Eide & 

Eide, 1997) identifierar fem faser i sjuksköterska-patient förhållandet: inledande möte, 

utveckling av identiteter, empati, sympati, ömsesidig förståelse och kontakt. Det betonas att 

det är viktigt att bortse från all förförståelse om hur patienten borde eller skulle vara, att inte 

tillskriva patienten sina egna tankar, känslor och förväntningar, att förhålla sig empatisk för 

att kunna förutse och förstå patientens reaktioner samt att det är viktigt med sympati.   

 

Vikten av att som sjuksköterska ha en förmåga att bemöta patienten på ett respektfullt sätt 

lyfts upp även i Kompetensbeskrivningen för legitimerande sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 

2005).  
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Enligt Fossum (2007) innebär all vård kommunikation. Bemötande handlar om hur vi tar 

emot en patient, hur vi hälsar och tittar i ögonen och i övrigt om kroppsspråk i förhållande till 

patient och anhöriga. Det är viktigt att vara vänlig, hjälpsam, artig samt bemöta personer med 

respekt. Wilstrand et al. (2007) i sin studie beskrev sjuksköterskors upplevelser av 

erfarenheter med patienter med självskadebeteende. Wilstrand et al. (2007) menar att det är 

viktigt att frigöra sjuksköterskors bördor för att kunna förbättra vården samt att det är viktigt 

att öka kunskap, stöd och handledning för yrkesverksamma människor som arbetar med 

personer som självskadar sig. Sjuksköterskor upplevde maktlöshet och i konfrontation med 

skrämmande vårdsituationer förlorade de kontrollen över sina känslor. Bland annat skrek de, 

tog tag i patienternas armar och förödmjukade patienter. Sjuksköterskorna beskrev själva 

handlingen att skada sig själv som åtgärder mot personer i omgivningen. 

 

I socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården (SOSFS 2005:12), 4 kap betonas betydelsen av bemötande av patienter. Där står 

det bland annat att ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner så att patientens 

värdigheter samt integritet respekteras. Omtanke och respekt ska visas till patienten och 

närstående oavsett ålder, kön, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell 

läggning, utbildning och funktionshinder. Även information och delaktighet av patienten och 

närstående lyfts upp i samma kapitel (Larsson, Palm & Hasselbalch, 2008).  

 

Socialstyrelsen har under 2006 – 2007 gjort en nationell undersökning där sambandet mellan 

information, delaktighet och behandlingsresultat var tydlig. Patienter som var informerade om 

vad som gjorts, vad som kan tänkas hända och som har fått insikt och förståelse för sitt 

hälsotillstånd samt den vård och behandling som de genomgått upplevde ökad delaktighet och 

trygghet (Larsson et al. 2008). 

 

Holm (2009) definierar professionell hållning som en ständig strävan att i sitt yrke styras av 

patientens/klientens legitima behov och inte av egna behov, känslor, impulser. Här definieras 

vidare patientens/klientens legitima behov som till exempel att få ta del av hjälparens kunskap 

och erfarenhet, att bli behandlad med respekt, att få ett personligt bemötande. Holm (2009) 

nämner vidare att professionellt förhållningssätt innehåller två övergripande krav: 

medvetenhet om egna behov, känslor och impulser samt acceptans att relationen till 

patienten/klienten inte är symetrisk det vill säga ett krav att få låta klientens behov ha 

företräde. Faktorer som kan inflyta på det professionella förhållningssättet är till exempel hur 
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vi ser på oss som yrkesmänniskor, privata personer, våra behov, läggningar, förmågor, 

vårdkultur, typ av uppdrag och klienter.   

 

Eide och Eide (1997) skriver om att de professionella står inför utmaningen att möta och 

tillgodose patientens behov. För att lyckas med det krävs det professionell attityd, samt att 

man i samvaro och samtal med patienten strävar mot realisation av professionens mål. De 

skriver även att kommunikations syfte är att skapa god kontakt med patienterna samt att den 

är grundläggande i omvårdnad. Enligt författarna innehåller vårdrelaterad kommunikation 

kunskap och färdigheter, etik, empati samt målorientering. 

 

Nationell psykiatrisamordning har skrivit i Ambition och ansvar (2007) att det är viktigt för 

patienterna att veta att det finns tillgängliga resurser, samt att patienter och närstående vill bli 

bemötta med respekt, vänlighet och en välkomnande attityd.  

 

Hur hälso- och sjukvårdspersonal ser på patienter med självskadebeteende är en viktig fråga. 

Hälso- och sjukvårdspersonal kan uppleva det som en större utmaning att bemöta 

självskadande patienter än övriga patienter (Wheatley & Austin-Payne, 2009). Historiskt sett 

har hälso- och sjukvårdspersonal tenderat till att se självskador som något negativt, ett rop på 

hjälp och uppmärksamhetsökning (Duffy, 2006). McAllister et al. (2002) kommer fram till 

fyra faktorer som återspeglade sjuksköterskans attityder till patienter med självskadebeteende: 

självförtroende, yrkesskicklighet, förmåga att hantera patientens empatiska framtoning samt 

sjukhusets regler/lagar som vägledning. Huband och Tantam (2000) har försökt identifiera 

faktorer som styr psykiatrianställdas attityd till patienter med självskadebeteende och har 

kommit fram till fem nyckelfaktorer där den mest dominerande faktorn var uppfattningen av 

personer med självskadebeteendes kontroll. Dem av personalen som upplevde att personen 

med självskadebeteende hade kontroll visade mindre förståelse.  

 

Studier gjorda av bland annat Shepperd och McAllister (2003) visar på att sjuksköterskor kan 

känna sig både oförberedda och okunniga inför mötet med den självskadande patienten samt 

att sjuksköterskor kan upplevas både dömande och distanserade. Personer med 

självskadebeteendes vilja till att söka hjälp kan påverkas på grund av sjuksköterskornas 

negativa attityder till dem och utbildning kan ha betydande roll för att åstadkomma 

attitydförändringar (Patterson, Whittington & Bogg, 2007).  
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Okvalificerad vårdpersonal rapporterar mer oro och negativitet i mötet med självskadade 

patienter än kvalificerad vårdpersonal (Wheatley & Austin-Payne, 2009). Det är inte ovanligt 

att tillfällen till kontakt med en patient går förlorade på grund utav att sjuksköterskor inte ser 

vanliga dagliga bemötanden som potentiella tillfällen att skapa en patient-sjuksköterska 

relation (McAllister, Matarasso, Dixon & Shepperd, 2004). Förståelse för personen, dess 

beteende och komplexiteten i sjuksköterska-patient relationen är extremt viktigt vid 

omhändertagande av personer med självskadebeteende (Simpson, 2006). Mangnall & 

Yurkovich (2008) skriver också om värdet av en terapeutisk relation samt belyser att det bästa 

som en sjuksköterska kan göra är att lyssna och ge möjlighet att bara prata utan rädslor för 

repressalier.  

 

Problemformulering  
Trots att självskadebeteende tycks vara ett ökande problem saknas forskning kring 

hälsoproblemet självskadebeteende (Stain, 2008; Taylor, Hawton, Fortune & Kapur, 2009).  

Behandlingen för självskadebeteende bygger på evidens från kliniker och det saknas studier 

som belyser personer ur den självskadebeteendes perspektiv (Craigen & Foster, 2009). Mötet 

med självskadande patienter, med målet att erbjuda god vård, sker inom flera av hälso- och 

sjukvårdens olika områden. Sjuksköterskan möter patienter med självskadebeteende i olika 

miljöer. Dessa patienter är i stort behov av hjälp och omvårdnad och det är viktigt hur hälso- 

och sjukvårdspersonal är förberedda inför mötet med dessa patienter. Att förstå varför 

personer med självskadebeteende upplevs som en stor utmaning är av yttersta vikt för 

sjuksköterskor (Simpson, 2006). Det finns ett antal studier som är gjorda i syfte att undersöka 

hur vanligt förekommande självskadebeteende är. Dock är studier om patienternas upplevelser 

av bemötande samt personalens upplevelser av mötet med personer med självskadebeteende 

få. Det är viktigt att studera hur patienter med självskadebeteende upplever kontakten med 

vården då vården ska kvalitetssäkras, vara god vård och utföras med omsorg på lika villkor. 

Den här litteraturstudien syftar till att sammanställa vetenskapliga studiers resultat och att 

belysa hur personer med självskadebeteende blir bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal, 

utifrån personen med självskadebeteendes perspektiv.  

 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hälso- och sjukvårdspersonals bemötande av 

personer med självskadebeteende ur den självskadandes perspektiv.  
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Frågeställningar 
Hur upplever personer med självskadebeteende hälso- och sjukvårdspersonals bemötande? 

Hur vill personer med självskadebeteende bli bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal? 

 

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008), vilket innebar 

att vetenskapliga artiklar söktes inom ämnesområdet för att sedan kritiskt granskas (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006; Forsberg & Wengström, 2008) (Bilaga 1). Därefter analyserades 

studierna med stöd av innehållsanalys och tematiserades (Graneheim & Lundman, 2004) 

(Bilaga 2-4). En resultatöversikt sammanställdes i en matris (Bilaga 5). 

 

Datainsamling och urval 
Arbetet utfördes utifrån modell som Polit och Beck (2006) har utarbetat. Artiklar söktes via 

databaserna PsycINFO och PubMed. Dessa databaser valdes på grund av att PubMed är en 

bred databas där omvårdnad ingår och PsycINFO är en bred databas som även täcker in 

psykologisk forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Först sökte 

författarna i databaserna på de valda sökorden. Nästa steg var att granska titlarna på de funna 

artiklarna. De titlar som inte stämde överens med syfte exkluderades. Författarna granskade 

sedan abstrakten på de artiklar som valts ut vid titelgranskningen. Om abstrakten passade in 

på studiens syfte lästes artiklarna i helhet och de artiklar där innehållet var relevant för denna 

litteraturstudie valdes ut. 

 

Vid sökningen i databaserna fann författarna att de artiklar som ansågs relevanta för denna 

litteraturstudie på PsycINFO främst använde self-injury för att benämna självskadebeteende 

medan databasen PubMed främst använde self harm, vilket framgår av tabell 1. Detta ledde 

till flera olika sökningar för att få fram relevanta studier för analys. 

 

Följande sökord användes: Self-injurious behaviour, nursing, self-injury, experiences, 

perceptions, self destructive behaviour, help-seeking, self-harm, patients experiences, self 

harm and patients’ views. För att få ett mer specifikt resultat användes den booleska operatorn 

AND (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Inklusionskriterier 
Artiklar som var publicerade mellan 2000 till 2010 valdes för att få aktuell forskning. Artiklar 

skrivna på engelska och där abstraktet överensstämde med litteraturstudiens syfte 

inkluderades. Inga begränsningar har gjorts avseende genus och ålder på personer som 

själskadar sig och hälso- och sjukvårdspersonal. Personal inom somatisk, psykiatrisk, öppen 

samt sluten vård inkluderades i studien. 

 

Exklusionskriterier 
Vetenskapliga artiklar där forskarna koncentrerat sig på självskadebeteende hos personer med 

specifika psykiatriska diagnoser så som borderline personlighetsstörning, schizofreni samt 

utvecklingsstörning, och där detta nämns redan i titeln, har exkluderats ur litteraturstudien.  

 

Bearbetning av data och analys 
Studien baseras på tretton kvalitativa vetenskapliga artiklar och en litteraturstudie inom 

ämnesområdet. De vetenskapliga artiklarna har granskats och kvalitetsbedömts utifrån en 

modifierad version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström 

(2008) granskningsmall för kvalitativa studier (Bilaga 1). Granskningsmallen innehöll ett 

antal frågor som kunde besvaras med ett ja eller ett nej, där ett ja gav en poäng och ett nej gav 

ingen poäng. Kriterierna för att artikeln skulle ha en hög kvalitet var 20-25 poäng, för medel 

kvalitet gällde 15-19 poäng och om artikeln hade under 15 poäng var den av en låg kvalitet.  

 

I materialet som valdes ut identifierades meningsbärande enheter, teman bildades och 

resultatet sammanställdes och beskrevs i löpande text utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim & Lundman (2004).   

 

Texten lästes först upprepade gånger för att få en känsla av helheten. Sedan identifierades 

meningar eller fraser med information relevant för syfte och frågeställningar i studien. Dessa 

meningsbärande enheter kondenserades och tolkades (latent nivå), samt grupperades i 

underteman. Teman som står för den latenta innebörden formulerades (Graneheim & 

Lundman, 2004), dessa speglade hur personer med självskadebeteende upplevde bemötande i 

hälso- och sjukvården. Innehållsanalysen som författarna använde var induktiv vilket innebär 

att resultatet analyseras förutsättningslöst (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Tabell 1. Utfall av sökning i databaser, sökord och urval av artiklar  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Utvalda 

artiklar 

PsycINFO Self-

injurious 

behaviour 

and nursing 

 

 

 

103 

 

 

 

103 

 

 

 

17 

 

 

 

1 

PsycINFO Self-injury 

and 

experiences 

 

 

366 

 

 

366 

 

 

28 

 

 

2 

PsycINFO Self-injury 

and 

perceptions 

 

 

180 

 

 

180 

 

 

16 

 

 

1 

PubMed Self 

destructive 

behaviour 

and help-

seeking 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

1 

PubMed Self-harm 

and nursing 

 

173 

 

173 

 

36 

 

3 

PubMed Self harm 

and 

encounters 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

2 

 

 

1 

PubMed Self harm 

and patients’  

experiences 

 

 

43 

 

 

43 

 

 

18 

 

 

2 

PubMed Self harm 

and patients’ 

views 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

PubMed Self-injury 

and nursing 

 

36 

 

36 

 

10 

 

1 

PubMed Self-

wounding 

 

12 

 

12 

 

3 

 

1 
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Forskningsetiska överväganden 
Artiklar som ingick i studien var de artiklar som fått tillstånd från till exempel en etisk 

kommitté eller där särskild hänsyn till etiska aspekter hade tagits. Det vill säga om forskarna i 

studierna har förebyggt lidande för dem som deltar i studien, om det goda i studien överväger 

eventuella obehag för deltagarna, om deltagarna fått bra information om studien samt om det 

gick fram tydligt att deltagarna kunde avsluta deltagandet när de ville (Forsberg & 

Wengström, 2008). Även författarna av denna studie har beaktat den etiska aspekten i 

forskningsprocessen genom att redovisa alla relevanta artiklar som vi använder i studien för 

att få en så vid bild som möjligt av problemet, genom att vara nogranna i samtliga faser av 

arbetet och utan att författarnas egna åsikter får något slags företräde (Forsberg & 

Wengström, 2008). Detta innebar även att författarna i fråga innan studien startades hade 

tänkt igenom egna förutfattade meningar relaterade till problemet.  

 

Resultat 
Genom en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) framgår tre teman: 

hjälpsamt bemötande, icke hjälpsamt bemötande samt önskat bemötande. Under temat 

hjälpsamt bemötande finns fem subteman: bekräftelse, kommunicera tankar och känslor, 

känsla av sammanhang, autonomi samt kunskap och engagemang. Temat icke hjälpsamt 

bemötande innehåller följande tre subteman: inte få respekt och bekräftelse, inkompetens och 

icke vårdande miljö. Det tredje temat består av tre subteman: önskad/upplevd vård, 

bekräftelse samt kunskap och engagemang.  

 

Personer med självskadebeteende beskrivs i resultatet som personer med självskadebeteende 

eller så som det beskrivits i studierna. 

 

Hjälpsamt bemötande 
Bekräftelse 
I Craigen och Foster (2009) studie undersöktes erfarenheten av rådgivning hos unga kvinnor. 

Resultatet visar att rådgivare som kommunicerade förståelse uppskattas djupt av personer med 

självskadebeteende. Vikten av detta tas även upp i Lindgren, Wilstrand, Gilje och Olofsson 

(2004) samt Schoppmann, Schröck, Schnepp och Büscher (2007) studier där förståelse 

omfattar mer än bara kunskap kring självskadebeteende. Den omfattar även att personal har 

förståelse för den unika personens skäl och känslor. Schoppmann et al. (2007) lyfter även upp 
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förståelse av personer med självskadebeteendes livsvärld genom att förklara hur vårdpersonal 

hjälpt genom att bara finnas till, stanna hos personen och bekräfta personens känslomässiga 

tillstånd med sin närvaro.  

 

Att bli sedd stärker självkänslan hos personer med självskadebeteende och bidrar till att de 

känner sig som en människa (Lindgren et al., 2004; Kool, Meijel & Bosman, 2009). Att se 

personen inuti/bakom symtomen stärkte personens självkänsla (Lindgren et al., 2004). I 

samma studie såg de att detta även ledde till att självförtroendet ökade hos personer med 

självskadebeteende: ”You have to be treated with dignity in some way and be permitted to 

feel. Being treated like that means you’ve got human dignity” (s. 287).  

 

Personer med självskadebeteendes positiva syn på sig själva ökade då de blev bekräftade av 

personal (Kool et al., 2009). Lindgren et al. (2004) talar om bekräftelse i form av att bli trodd 

på, förstådd och att vara i kontakt med personal. De nämner även att den vårdande miljö samt 

att vara uppskattad av personal är viktiga aspekter. Vid akut stress är det inte säkert att 

personer med självskadebeteende nås med bara verbal kommunikation (Schoppmann et al., 

2007). Kvinnorna med självskadebeteende i Schoppmann et al. (2007) studie upplevde fysisk 

beröring positiv så vida den var beskyddande och varm istället för förväntande och 

befallande. 

 

Kommunicera tankar och känslor 
De personer med självskadebeteende som upplevde att de blev hörda av personal beskrev 

detta som något mycket positivt (Craigen & Foster, 2009; Smith, 2002). Även i Kool et al. 

(2009) studie upplevde deltagare det positivt att bli hörda vilken i sin tur ledde till en bra 

kontakt med personalen.  

 

Det var viktigt för personer med självskadebeteende att bli sedda och hörda för den de är av 

hälso- och sjukvårdspersonal. Hit hör att personalen ser de känslomässiga svårigheter som 

finns bakom symtomen samt att se dessa personer som människor med allt vad det innebär 

(Lindgren et al., 2004).  

 

Det framkommer även i studierna att det var viktigt för personer med självskadebeteende att 

få möjlighet att tala om sina problem (Taylor, Hawton, Fortune & Kapur, 2009) samt att bli 
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lyssnade på (Smith, 2002). Det upplevdes positivt när personal lät dem få uttrycka känslor om 

sitt förflutna (Huband & Tantam, 2004; Taylor et al., 2009). Det var även viktigt för personer 

med självskadebeteende hur den vårdande miljön, det vill säga personal - patientrelationen 

samt omgivningen, såg ut. För att vården skulle upplevas positivt innebar detta att den skulle 

vara i en trygg, hemlik och säker miljö där de kunde växa som människor. Detta bidrog även 

till att de deltog i schemalagda enskilda samtal och gruppsamtal (Lindgren et al., 2004).  

 

Känsla av sammanhang 
I Huband och Tantam (2004) studie, vars syfte var att undersöka kvinnors väg till 

självskadebeteende samt hur de upplevde personals åtgärder, fann de 14 handlings strategier 

som kvinnorna med självskadebeteende kom ihåg att personal hade använt. En av de 

handlings strategier som upplevdes mest hjälpfull var att ha en långvarig kontakt med en 

personal. Detta nämns även som viktigt i Schoppmann et al. (2007) studie där personerna med 

självskadebeteende upplevde det positivt att träffa en personal som de hade förtroende för, 

särskilt om fysisk kontakt användes. Ifall personen inte var trygg med personalen upplevde de 

det omöjligt att uttrycka känslor, prata och tillåta fysisk beröring. Hade kvinnorna i studien 

inte förtroende för sjuksköterskan eller vårdaren bad de inte om hjälp (Schoppmann et al., 

2007). Det upplevdes viktigt med en positiv känsla av kontakt med personalen (Kool et al., 

2009). När de kände sig i kontakt med personal och miljön runt omkring dem kunde de även 

börja bli i kontakt med sig själva (Lindgren et al., 2004). 

 

Autonomi 
Personer med självskadebeteende uttryckte att det var positivt då personalen visade respekt 

för deras kompetens inom självskadebeteende samt deras autonomi (Schoppmann et al., 

2007).  

 

Kvinnorna i Lindgren et al. (2004) studie kände att personalen såg dem som människor, 

snarare än bara diagnoser, när de tilläts vara med vid planerandet och utförandet av deras egen 

vård, ta personligt ansvar för sina egna handlingar samt när personalen tog deras problem på 

allvar och även fick dem inse allvaret.  

 

I Taylors et al. (2009) studie uttrycker personer med självskadebeteende även deltagandet i 

vården som en viktig faktor samt att det var positivt när personal berättade vad de skulle göra 
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och vad de kunde göra. I samma studie talade personerna med självskadebeteende om att det 

var viktigt att personalen var lyhörd för att de skulle vara lämpliga att ge behandling till en 

specifik person.  

 

Kunskap och engagemang 
I Huband och Tantam (2004) studie upptäckte de att vissa handlingsstrategier upplevdes 

fördelaktiga ibland och ofördelaktiga ibland. Författarna tittade då på vilka som gett den vård 

då handlingarna utförts och upptäckte att när personalen upplevts vårdande, främjande av 

deltagarens autonomi och kompetent sågs strategin oftast fördelaktigare. Andra fördelaktiga 

egenskaper hos personal, som personerna med självskadebeteende belyste, var öppenhet, 

snällhet, väluppfostran samt när de tog sig tid och vågade se och tala om självskadebeteendet. 

När personer med självskadebeteende sågs av personalen, på detta sätt, hjälpte de dem att 

börja se annorlunda på sig själva (Lindgren et al., 2004).  

 

I Sinclair och Green (2005) studie nämner en av personerna med självskadebeteende att en 

allmänpraktiker hjälpt mycket genom att visa att han verkligen brydde sig om och genom att 

finnas där. Detta nämns som genuint intresse i Taylors et al. (2009) studie där de även tar upp 

kompetens som en positiv egenskap.  

 

De flesta personerna med självskadebeteende i Hume och Platt (2007) studie upplevde 

personal som sympatisk och förstående. Att personal agerar som en vän lyftes fram som 

hjälpsamt i Craigen och Foster (2009) studie: ”I think a personal connection is really the key 

in any therapist/patient relationship” (s.82-83). Detta ledde även till att personerna med 

självskadebeteende i studien fick en positivare syn på rådgivning, eventuellt återfrisknande 

och återhållsamhet från självskadande. 

 

Icke hjälpsamt bemötande 
Att inte få respekt och bekräftelse 
Författarna har funnit följande återkommande uttryck i en stor del av de studier som har 

använts: brist på förståelse, känsla av att inte blivit sedd som människa, att inte bli hörd, 

känsla av att vara i vägen, av att inte bli trodd, känsla av skam och skuld samt känsla av att 

inte få respekt.  
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I Craigen och Foster (2009), Harris (2000), Huband och Tantam (2004), Lindgren et al. 

(2004) samt Smith (2007) studie framgick att brist på förståelse från personal sida 

förminskade personer med självskadebeteendes självkänsla.  

Deltagarna i Lindgren et al. (2004) studie beskrev att personal har skrikit åt dem samt att de 

upplevts som ett besvär när de sökte hjälp efter att ha självskadat sig.  

 

Att inte bli förstådda, känsla av att inte tas på allvar, att vara försummade samt känsla av att 

vara åsidosatta ledde till försvagad självkänsla (Lindgren et al., 2004).  Att visa förståelse 

innebär att ha kunskap om personliga orsaker och känslor, inte bara att ha vetskap om 

självskadebeteende (Lindgren et al., 2004). Icke hjälpsamt bemötande upplevdes då personal 

tvekade och undvek att prata om självskador. Deltagare upplevde det som att personal var 

rädda för att tala högt om beteendet som att det kunde smitta andra (Lindgren et al., 2004). 

 

Reece (2005) studie tar upp vikten av att accepteras och bli lyssnad på: “Nobody ever asked 

me, “why?” I just wanted somebody to reach out to me on a one to one basis and talk to me 

about the inner tornment, the inner pain”(s. 568). 

 

Harris, (2000) i sin studie med syfte att få en förståelse för varför så många kvinnor 

självskadar sig skriver att kvinnorna i denna studie har genomgått traumatiska och obehagliga 

incidenter på brittiska akuta avdelningar. Harris nämner dessa händelser med uttrycket fientlig 

vård. En av kvinnorna som deltog i studien utryckte det så här: “The last time I went I was 

told, ‘Don’t you have anything better to do? Don’t you think we’ve got enough to do with real 

emergencies?” (s. 168). I samma studie utryckte sig deltagarna att de upplevde att de 

uppfattades som slöseri med tid och resurser. De kände vrede och ilska på grund av det 

bemötande de fick då de upplevde att personalen bara ville förminska och hacka på dem. 

Detta bemötande ledde till att personerna med självskadebeteende slöt sig och inte ville 

komma tillbaka. Personerna upplevde även att de förödmjukades genom att vädja till känsla 

av skam (Harris, 2000). 

 

Känsla av skam och skuld i bemötandet tas upp även i Hume och Platt (2007) studie. 

Patienters erfarenheter av interventioner för självskador var olika. Vissa utryckte ovilja av att 

ta kontakt med tjänster som erbjuds dem för att de tyckte att allt de har fått kändes 

meningslöst. Patienter upplevde skuldkänslor på grund av att de tillfogat sig skadorna själva 

vilket ledde till att de hade svårt att uttala sig och uttrycka missnöje med vården. De patienter 
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som utryckte negativa känslor om sina erfarenheter av interventioner hade ofta deklarerat om 

sina rättigheter (Hume & Platt, 2007). 

 

Upplevda hot och förnedring var vanliga orsaker till negativa erfarenheter i kontakten med 

sjukvården. Deltagarna blev bemötta med frågor om de var nöjda med sitt beteende och stolta 

över det (Taylor at al., 2009). 

Smith (2002) beskrev en känsla av att vara en börda och stå i vägen för personalen på 

avdelningen. De upplevde att de blev bemötta som små olydiga barn när de självskadat sig 

och att sjuksköterskor inte fanns tillgängliga för att prata med. 

 

Lindgren et al. (2004) skriver att inte ses som en unik människa med tillgångar och 

sårbarheter skapar ett hinder för kommunikation med personalen. En av deltagarna i studien 

beskriver:”But there I got treated totally . . . like a car that had been sent for repair. It was as if 

I didn’t even have a soul. It was shocking, really awful”. (s. 288). Att inte ses som en unik 

människa bidrog till att deltagarna inte kände sig värdefulla. De tog även upp känslan av 

stigmatisering då personalen identifierade personen med självskadebeteende med diagnosen 

borderline personlighetsstörning och bemötte personen skeptiskt som en person som inte kan 

tillgodogöra sig behandling.  

 

McAndrew och Warne (2005) beskriver deltagarnas känsla av maktlöshet på grund av 

erfarenheter av att tala men finna att det inte finns någon som lyssnar. Personer var tvungna 

att ta till desperata åtgärder för att få hjälp. 

 

Flera kvinnor i Schoppmann et al. studie (2007) upplevde ifrågasättande av deras expertis 

som avvisande och på grund av sådant bemötande drog sig kvinnorna undan.  

 

Icke empatisk förmåga 
Fientlig, osympatisk, överbeskyddande, auktoritär personal, personal som är rädd att tala om 

självskadebeteende, personal som är rädd för fysisk beröring samt att träffa ”olämplig” 

personal är några begrepp som återkommer i de olika studier där personer med 

självskadebeteende beskrev personalens ofördelaktiga egenskaper i bemötandet (Huband & 

Tantam, 2004; Taylor et al., 2009; Harris, 2000; Lindgren et al., 2004; Nada-Raja et al., 2003; 

Reece, 2005; Kool et al., 2009; McAndrew et al., 2005).  
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När personalen upplevdes överbeskyddande, inkompetenta och oengagerade upplevdes även 

handlingsstrategierna som ofördelaktiga (Huband & Tantam, 2004).  

Deltagare i Harris (2000) studie beskrev upplevelser av osympatiskt, oförstående och 

olämpligt bemötandet på en psykiatrisk avdelning. Även deltagarna i Taylor et al. (2009) 

studie upplevde att vårdpersonal var osympatiska samt att deras beteende var olämpligt. Hot 

och förlöjligande var vanliga anledningar till att deltagarna tyckte att upplevelsen av klinisk 

behandlingen var negativ. Detta kunde till exempel ses i Reece (2005) studie där en deltagare 

berättade om hur hon bemötts med aggressivitet, kritik och korsförhör om sina motiv samt sitt 

beteende efter en episod av självskada. 

 

I Taylor et al. (2009) studie upplevde deltagarna att de ställdes inför ett ultimatum, antingen 

att sluta självskada sig och få klinisk behandling eller inte sluta och därmed inte få klinisk 

behandling. I samma studie beskrivs personalens oengagemang som en känsla av att ha blivit 

bortglömd och tillintetgjord trots att personal lovat att hjälpa. 

 

Höga förväntningar anger några deltagare i Kool et al. studie (2009) som negativa faktorer 

som försvårar processen att sluta självskada sig. Deltagarna i samma studie beskriver även 

upplevelsen av sjuksköterskans uppmärksamhet kring sår som något negativt: ”The nurse 

said: ‘Come, let me bandage your wounds’ and then she comforted me. Then I thought, if I 

cut myself next time, I will get her attention again“(sid.30).  

 

Att träffa olämplig personal, det vill säga att till exempel bli bemött av manlig personal efter 

ett sexuellt övergrepp utfört av en man, kan upplevas stötande (McAndrew & Warne, 2005; 

Taylor et al., 2009).  

 

I McAndrew och Warne (2005) studie nämns Margaret som bara fick hjälp av män när hon 

sökt hjälp inom psykiatrin vilket ledde till att hon inte har kunnat berätta sin historia. När hon 

sedan berättade sin historia för en kvinnlig psykiatriker blev hon ignorerad och historien blev 

tagen för något hon trott hänt.  

Vissa deltagare tyckte att vårdpersonal knappt vågade ta i dem och att de betedde sig som 

personen med självskadebeteendet kunde smitta (Taylor et al., 2009). I Lindgren et al. (2004) 

studie tar de även upp att personal verkade vara ovillig att prata om självskadebeteende. 
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Icke vårdande miljö 
Icke vårdande miljö belyses i Hume och Platt (2007) studie där två deltagare med 

självskadebeteende beskriver känslan av att gå till samma sjukhus, träffa samma personal och 

den psykiska påfrestning det innebär att vara på sluten avdelning så här:"The more you come 

in, the more they (staff) lose their tether w'you" (s. 9)"I speak positively about it now, but 

back at the time is was terrible. Locked wards, psychopaths, they used straightjackets and 

straps" (s. 6).  

Deltagare i Lindgren et al (2004) studie beskriver att känslan av att vara ensam och utan 

någon riktig kontakt med människor ökade då de var inlagda på sluten psykiatrisk avdelning. 

 

Akut kort (kort med vilket patienten kunde söka hjälp omedelbart) eller liknande upplevdes 

negativt av personerna med självskadebeteende och de berättar att de fått negativt bemötande 

och att de känt sig obekväma (Hume & Platt, 2007). Väntetid på sjukhus ansågs vara för lång 

(Hume & Platt, 2007; Taylor et al., 2009) samt deltagarna i studien fann att det var svårt att 

lugna ner sig efter en episod av självskada i en sådan miljö och att det istället bidrog till mer 

ångest (Taylor et al., 2009).  

 

Utvärdering upplevdes som ytlig och något att hasta igenom. Många av deltagarna hade 

negativa upplevelser av utskrivningen ur sjukhuset då de kände sig illa förberedda och osäkra 

på hur eftervården skulle gå till. Trots att de flesta var generellt sätt nöjda med sina 

behandlingar så berättade flera av deltagarna att de inte skulle uppsöka sjukhus igen vid en ny 

episod av självskada (Taylor et al., 2009).  

 

En deltagare i Reece (2005) studie berättar om en episod av självskadebeteende då en 

sjuksköterska på avdelningen kommit in och skrikit på henne samt kritiserat och korsförhört 

henne angående motiv och beteende, då hon redan innan mått mycket dåligt. Även i Taylors 

et al. (2009) studie nämns dålig kommunikation mellan patient och personal.  

 

Rädsla för att inte kunna leva upp till höga förväntningar samt stränga regler var bidragande 

faktorer till att deltagarna i studien (Kool et al., 2009) kände vrede och motstånd. 
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Önskat bemötande 
Önskad/upplevd vård 
I Craigen och Foster (2009) studie betonades vikten av att söka rådgivning, trots att många 

deltagare hade upplevt rådgivning de fått negativt, då de kände att det var viktigt att tala om 

sina osäkerheter och det som gjorde ont i dem. Angående tillgång på hjälp och behandling 

önskades i flera studier att det fanns möjlighet att kontakta personal dygnet runt (Hume & 

Platt, 2007; Taylor et al., 2009). Deltagarna i studien (Hume & Platt, 2007) pekade också på 

att psykiatriska sjuksköterskor och socialarbetare i kommunen kunde inneha specialist 

kunskaper och erfarenheter av självskadebeteende samt att de hade möjlighet att ge en 

långtidskontakt. De flesta av deltagarna upplevde att de gärna skulle dela sina erfarenheter 

och stödja andra med självskadebeteende. Specialiserade samhällsbaserade interventioner 

föredrogs, vilka fokuserade på att tillhandahålla eftervård och erkänna att omhändertagande 

av självskador inte nödvändigtvis innebar att personen skulle sluta självskada sig (Hume & 

Platt, 2007). 

 

 I Taylor et al. (2009) studie föreslog deltagarna en förbättrad tillgång till lokal hälso- och 

sjukvård samt eftervård.                                                                                                                                   

Det var viktigt att personal skulle förstå hur viktigt det kan vara med support och att få hjälp 

med att sätta gränser (Lindgren et al., 2004).  

Ett fåtal deltagare i en studie (Hume & Platt, 2007) upplevde att vård som getts var 

meningslös och var ej benägna att söka vidare vård, dessa var de deltagare som hade kroniska 

problem eller en traumatisk barndom: ”Everything I’ve ever been given is useless, the hole 

thing’s buggered up”(s. 4).      

                                                                                                   

Bekräftelse 
Deltagarna önskade att de blev bemötta, som normala människor ur helhetsperspektiv och 

utan att bli dömda (Craigen & Foster, 2009; Taylor et al., 2009).  

I Taylor et al. (2009) studie föreslogs förbättringar i form av: ökad och bättre kommunikation 

mellan vårdpersonal och personer med självskadebeteende, mer och bättre kunskap om 

självskadebeteende och hur man tar hand om personer efter en episod av självskadande samt 

ökad sympati. Deltagare i studien efterfrågade att personal var pålästa och kunde ge adekvat 

information om självskadebeteende för att minska känslan av stigmatisering och skam. De 

önskade även bättre information till hälso- och sjukvårdspersonal och samhället om 

självskadebeteende för att minska stigmatisering.  
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Det upplevdes viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal förstod individens personliga 

anledningar och känslor kring självskadebeteende (Lindgren et al., 2004), samt visade 

förståelse (Schoppmann et al., 2007).  

 

Personer med självskadebeteende ville bli tilltalade och tillfrågade på ett icke fördömande 

sätt: ”Nobody ever asked me, “why?” I just wanted somebody to reach out to me on a one to 

one basis and talk to me about the inner torment, the inner pain” (Reece, 2005, s. 568). 

Bemötande borde inte vara motanklagande efter en episod av självskada. Deltagare i studien 

uttryckte att de ibland bara ville bli hållna och tröstade (Reece, 2005).  

 

Kunskap och engagemang 
Deltagarna förväntade sig att personalen hade kunskap om självskadebeteende, att de var 

säkra på sig själva och det de gjorde samt att de tog personer med självskadebeteende på 

allvar och såg när de behöver hjälp (Lindgren et al., 2004). 

 

En deltagare i Shoppmann et al. (2007) studie uttryckte att det i situationer då hon upplevde 

alienation inte var någon idé att fråga henne om vad hon behövde eller vad de kunde göra för 

henne, då hon ändå ej kunde svara. Det personalen kunde göra för henne då var att finnas där.  

 

Deltagare i Taylor et al. (2009) saknade även engagemang ifrån personal då de befann sig i 

väntrummet och de önskade att personal visade sig mer: ”All they have to say is, we’re here if 

you need us, don’t think you’re on your own…”(Taylor et al., 2009, s. 106). De önskade att 

personal hade mer kunskap om självskadebeteende trots att de ansåg att personalen var både 

”awfully competent” och ”well trained”(Taylor et al., 2009, s. 106) vilket deltagarna trodde 

bidrog till missuppfattningar om varför personer självskadar sig. 

 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultaten 
I flertalet av studierna betonas vikten av bekräftelse vid bemötande i form av att hälso- och 

sjukvårdspersonal finns till för personerna med självskadebeteende och visar förståelse 

(Craigen & Foster, 2009; Lindgren et al., 2004; Schoppmann et al., 2007). Personer med 

självskadebeteende vill bli sedda som människor och de vill att personal litar på dem (Kool et 

al., 2009; Lindgren et al., 2004; Schoppmann et al., 2007). De upplevde det även viktigt att 
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personal var i kontakt med dem (Lindgren et al., 2004; Schoppmann et al., 2007). 

Bekräftelsen bidrog till att personer med självskadebeteende upplevde bemötandet positivt 

och detta bidrog till en ökad självkänsla. I flera studier betonar personer med 

självskadebeteende att de önskar bli bemötta med respekt som normala människor, utan att bli 

dömda (Craigen & Foster, 2009; Taylor et al., 2009) och med förståelse (Lindgren et al., 

2004; Schoppmann et al., 2007). 

 

Om personer med självskadebeteende upplevde att de ej fick respekt och bekräftelse vid 

bemötandet förminskade det deras självkänsla. Icke hjälpsamt bemötande upplevdes då 

personal visade brist på förståelse (Craigen & Foster, 2009; Harris, 2000; Huband & Tantam, 

2004; Lindgren et al., 2004; Smith, 2007). När personal inte såg personen bakom symtomen 

upplevdes detta icke bekräftande (Lindgren et al., 2004; McAndrew & Warne, 2005; Smith, 

2007; Taylor et al., 2009). Det tas även upp att upplevelsen av att inte vara betrodd (Lindgren 

et al., 2004), att inte få respekt (Harris, 2000; Hume & Platt, 2007; Lindgren et al., 2004; 

Smith, 2007; Taylor et al., 2009) samt att personen med självskadebeteendet i bemötandet 

upplever det som att de är i vägen vilket bidrar till skuldkänslor och försvårad läkningsprocess 

(Harris, 2000; Lindgren et al., 2004; Smith, 2007). När personer med självskadebeteende 

upplevde känslor av skam och skuld, i interaktion med personal, bidrog detta till minskat 

självförtroende (Hume & Platt, 2007; Lindgren et al., 2004; Nada-Raja et al., 2003).  

 

Bidragande till ökad självkänsla hos personer med självskadebeteende var upplevelsen av att 

personal var vårdande och kompetent (Huband & Tantam, 2004; Lindgren et al., 2004; Taylor 

et al., 2009). Det upplevdes även positivt när personal var sympatisk och förstående (Hume & 

Platt, 2007), väluppfostrad (Lindgren et al., 2004) samt ödmjuk (Lindgren et al., 2004; 

Sinclair & Green, 2005; Taylor et al., 2009). Paralleller finns i studier där de tar upp 

bemötande som personer med självskadebeteende har fått av personal fast som genomsyrats 

av inkompetens och lett till minskad självkänsla och försvårad läkningsprocess (Harris, 2000; 

Huband & Tantam, 2004; Hume & Platt, 2007; Kool et al., 2009; Lindgren et al.. 2004; 

McAndrew & Warne, 2005; Nada-Raja et al., 2003; Reece, 2005; Taylor et al., 2009). 

 

Metoddiskussion 
Omfattningen av denna litteraturstudie blev begränsad. Detta kan bero på att intresset av 

forskning inom ämnet har varit litet, att författarna har sökt med icke adekvata sökord 
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och/eller att de databaser som används varit mindre lämpliga. Dock upptäcktes det att det var 

enklare att finna vetenskapliga artiklar som hade utgångspunkt ifrån sjuksköterskans 

perspektiv istället för personen med självskadebeteendes perspektiv. Varför det var/är så är 

svårt att svara på men det är möjligt att intresset håller på att öka, då författarna ändå har 

funnit vetenskapliga artiklar med personen med självskadebeteendes perspektiv och då de 

flesta av dessa är publicerade 2005 eller senare.  

 

Litteraturstudien baserades på de nyaste forskningsrönen inom ämnet med intervallet 2000 – 

2010. Det kan finnas risk med begränsad tidsperiod då nackdelen kan vara att författarna har 

missat vetenskapliga artiklar som kunde svara på syfte och vara av ett intresse att ha med i 

studien. Även språkliga avgränsningar gjordes och detta resulterade i att information på andra 

språk missats. Trots att författarna behärskade engelska språket ganska bra kan resultatet i 

litteraturstudien vara påverkad på grund av begränsning i det fackliga språket då i vissa fall 

det var svårt att tolka och förstå studiernas resultat.  

 

Vetenskapliga artiklar som direkt hade syftet att undersöka hur personer med 

självskadebeteende upplever bemötande var om möjligt ännu mer sällsynta. De flesta av de 

artiklar som användes i denna studie, och där bemötande eller liknande fanns med i resultatet, 

hade personer med självskadebeteendes upplevelser av vård som huvudsyfte. Detta ledde till 

att författarna i stor omfattning fick söka i resultatet för att finna upplevelse av bemötande och 

även tolka vad som kunde höra dit. Detta gjorde även att passande sökord var svåra att finna 

då huvudsyftena med studierna oftast var riktade mot vård och behandling.  

 

Ett annat problem som författarna stötte på i sökandet av material var att av de vetenskapliga 

artiklar som fanns i ämnet var det ganska många som riktade in sig på självskadebeteende hos 

till exempel personer med Borderline personlighetsstörning och andra psykiska sjukdomar. 

Om dessa hade inkluderats i denna studie upplevde författarna att risken fanns att bilden av de 

upplevelser personer med självskadebeteende har av bemötande av personal i vården skulle ha 

blivit skev och missvisande. Det författarna kunde ha gjort i sådana fall var att bara ha inriktat 

sig på till exempel personer med självskadebeteende och diagnosen Borderline 

personlighetsstörnings upplevelser av bemötande av personal i vården. Detta innebär dock 

inte att de personer med självskadebeteende som finns med i denna uppsats inte har någon 

psykiatrisk diagnos, bara att psykiatriska diagnoser ej har funnits med i titeln.  
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En styrka med studien är att den omfattade vetenskapliga artiklar från olika delar av världen 

och att det har forskats kring ämnet i flera länder. Av de vetenskapliga artiklar som användes 

var nio artiklar ifrån United Kingdom, en ifrån USA, en ifrån Nederländerna, en ifrån Sverige, 

en ifrån Australien och en ifrån Tyskland. Men detta kan mycket väl ha lett till ett resultat 

som skiljer sig ifrån de resultat denna studie hade fått om det funnits en större kulturell 

spridning på artiklarna. Det är även möjligt att resultatet i störst utsträckning visar på hur 

personer i United Kingdom upplever det bemötande de får av vårdpersonal då de flesta 

artiklar som använts till denna studie kommer därifrån.  

 

Alla studier som användes och analyserades var genomförda med kvalitativ ansats men de 

hade utarbetats efter olika metoder vilket kan försvåra jämförandet av studierna och därför var 

de inte helt jämförbara. 

Studien skulle kunna replikeras genom att samtliga steg i sökprocesser är redovisad samt 

analys och data från den är redovisad dock skulle kanske inte säkert samma resultat framstå 

då tolkningar gjorda i analysen skulle kunna uppfattas annorlunda. 

 

Resultatdiskussion 
Denna litteraturstudie har visat att självskadebeteende är ett komplex fenomen. Trots att 

studierna gjordes i olika länder samt att hälso- och sjukvårdssystem i de länderna såg olika ut, 

fanns gemensamma paralleller som ledde till att många deltagares uppfattning av bemötande 

kunde kategoriseras i tre teman: hjälpsamt bemötande, icke hjälpsamt bemötande samt önskat 

bemötande och 11 subteman. Fem subteman finns under temat hjälpsamt bemötande: 

bekräftelse, kommunicera tankar och känslor, känsla av sammanhang, autonomi samt kunskap 

och engagemang. Temat icke hjälpsamt bemötande innehåller tre subteman: inte få respekt 

och bekräftelse, icke empatisk förmåga och icke vårdande miljö. Det tredje temat består av tre 

subteman: önskad/upplevd vård, bekräftelse samt kunskap och engagemang.  

 

De positiva erfarenheter av bemötandet som uppskattades av personer med 

självskadebeteende var att bli sedda, att få bekräftelser och förståelse för den unika personen 

de är, att få bekräftelse för sina känslor, bli hörda samt att kunna tala fritt och utrycka sina 

känslor.  Förståelse och bekräftelse bidrog till ökad självförtroendet. Många deltagare i olika 

studier utryckte sig om att detta underlättade och bidrog till att de kände sig som människor 

(Craigen & Foster, 2009; Schoppmann et al., 2007; Lindgren et al., 2004; Kool et al., 2009). 
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Detta bekräftas i annan litteratur där författarna kom fram till att patienter som har fått insikt 

och förståelse, och blev informerade har upplevt ökad delaktighet och trygghet (Larsson et al., 

2008). Förståelse för personen och dess beteende och att se komplexiteten samt vikten i 

sjuksköterska-patient relationen vid omvårdnad av personer med självskadebeteende tas även 

upp av Simpson (2006). McAllister et al. (2004) bekräftar att kontakten med patienten går 

förlorat på grund av att sjuksköterskor inte ser vanliga dagliga bemötande som potentiella 

tillfällen att skapa interaktion med patienten. Mangnall och Yurkovich (2008) bekräftar att 

behandlingssätt som bygger på öppenhet, icke dömande och att lyssna kan vara mer effektiv 

än nuvarande metoder som förbjuder alla former av självskadebeteende.  

 

Joyce Travelbee (Eide & Eide, 1997) fokuserar i sin omvårdnadsteori på mellanmänskliga 

dimensioner/interaktion som behöver ses som ett medel för att uppnå målet med omvårdnad.  

Deltagare i de studier som använts till denna litteraturstudie lyfter fram positiva och negativa 

aspekter av bemötande som stämmer överens med den syn på mellanmänsklig interaktion som 

Travelbee utvecklat. Enligt Travelbee (Eide & Eide, 1997) påverkar interaktionen ömsesidigt 

patienten och personal. Fokus bör ligga på den unika människan och dess individuella 

upplevelser i situationen som uppstår. Eftersom deltagarna i studierna betonar vikten av 

bemötandet för läkningsprocessen är det av intresse för hälso- och sjukvårdspersonal att 

arbeta på ett respektfullt, kompetent och sympatiskt sätt. Det är viktigt att de professionella 

ser patienter som unika individer, skapar en mellanmänsklig relation och genom den 

möjliggör ömsesidig förståelse där även patienter kan se människor bakom yrkesrollen. 

 

Långvarig kontakt med personal och miljö runt omkring lyftes också upp som positivt och 

som underlättade att få tillgång till sitt inre. Att träffa en personal som de hade förtroende för 

upplevdes positivt och ledde till at patienterna bad om hjälp (Huband & Tantam, 2004; 

Schoppmann et al. 2007; Lindgren et al. 2004). Lindgren et al. (2004) lyfter även upp att 

omvårdnadspersonal kände sig otillräckliga och hade för lite tid till patienterna. Nationell 

psykiatrisamordning (2007) lyfter upp miljö och bekräftar att det är viktigt för patienterna att 

veta att det finns tillgängliga resurser, samt att patienter och närstående vill bli bemötta med 

respekt, vänlighet och en välkomnande attityd.  

 

Kunskap och engagemang lyfts upp i både den positiva bemärkelsen samt negativa i flera av 

representerade studier. I Huband och Tantam (2004), Lindgren et al. (2004), Sinclair och 

Green (2005), Taylor et al (2009), Hume och Platt (2007), Craigen och Foster (2009) studie 
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upplevde personer med självskadebeteende att när personalen upplevts vårdande, sympatisk, 

främjade av deras autonomi, kompetent, snälla, öppna, tog sig tid, vågade se och tala om 

självskadebeteende ledde det till en mer positiv syn på rådgivning, eventuell återförfrisknande 

samt bättre hälsotillstånd. Resultatet bekräftas även i Patterson et al. (2007) studie där 

personal bekräftar att utbildning kan ha betydande roll för attitydförändringar samt minska 

risken för fortsatta självskador.  

 

Wilstrand et al. (2007) skriver om sjuksköterskans erfarenheter av vård av psykiatriska 

patienter med självskadebeteende. Där beskriver de att sjuksköterskor känner rädsla, 

frustration och känsla av belastning och detta pekar på vikten av att frigöra dessa bördor. 

Vilket kan göras genom att öka kunskap, stöd och handledning samt att ämnet måste 

behandlas inte bara inom den psykiatriska vården utan även i forskning, utbildning och 

utveckling av praxis. Wheatley och Austin-Payne (2009) lyfter upp att okvalificerad 

vårdpersonal rapporterar mer oro och negativitet i mötet med självskadade patienter än 

kvalificerad vårdpersonal. 

 

När det gäller förhållande aspekter mellan hjälpsamt bemötande och icke hjälpsamt 

bemötande finns det paralleller. Till exempel det som lovordades i hjälpsamt bemötande 

kritiserades i de beskrivna icke hjälpsamt bemötandet: visar förståelse/visar ej förståelse, ser 

mig som unik person/ser mig inte eller ser diagnos, lyssnar på mig/lyssnar ej på mig, litar på 

mig/litar inte på etcetera. Upplevelser av icke hjälpsam bemötande var mer framträdande i 

beskrivningar och även mer levande än de om hjälpsamt bemötande . Detta tror författarna 

kan bero på att patienterna upplevde det negativa bemötande så starkt samt att de 

känslomässigt sårades och på grund av det har så starka minne av det.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) ska vården ges med respekt för alla människors 

lika värde och den ska uppfylla krav på god vård. Det är viktigt att de professionella förstår att 

självskadebeteende är allvarligt (Favazza 1996). God vård ska enligt Attree (2001) innehålla 

vårdande relation, engagemang och sympati. De professionella ska, enligt Holm (2009), vara 

medvetna om sina egna behov känslor och impulser men också få låta klientens behov ha 

företräde. Holm (2009) förklarar olika faktorer som kan inflyta på hur vi ser på patienter. 

Även Kompetensbeskrivningen för legitimerande sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) lyfter 

upp vikten av att sjuksköterska bemöter patienten på ett respektfullt sätt. 
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Resultat visar att icke hjälpsamt bemötande utrycktes i flera studier som: att inte få respekt 

och bekräftelse vilket ger en känsla av att vara i vägen, av att inte bli trodd, skam och 

skuldkänsla. Personer med självskadebeteende uppfattades som slöseri med bland annat tid 

och resurser. Detta ledde till förminskad självkänsla, sämre behandlingsresultat, vrede och 

ilska på grund av sådant bemötande och behandling.  Liknande tankar, idéer och upplevelser 

av bemötandet vid självskadebeteende återfinns i andra studier. Wilstrand et al. (2007) studie 

beskriver att sjuksköterskor skrek, tog tag i patienternas armar, förödmjukade patienter då de 

konfronterades med skrämmande vårdsituationer och förlorade kontrollen över sina känslor 

samt beskrev själva handlingen att skada sig själv som åtgärder mot personer i omgivningen. 

 
Konklusion 
Syftet med studien var att belysa hälso- och sjukvårdspersonals bemötande av personer med 

självskadebeteende ur den självskadandes perspektiv. Studien visar på en komplexiteten i 

bemötande av personer med självskadebeteende. Resultatet pekar på att mer kunskap inom 

ämnet behövs hos personal inom hälso- och sjukvård men även vikten av att bekräfta och visa 

förståelse för personer med självskadebeteende. Detta kan bli möjligt genom en utveckling av 

den mellanmänskliga relationen och utbildning av personal. Denna litteraturstudie visar att det 

är viktigt att flera vetenskapliga studier genomförs kring självskadebeteende, med prioritering 

på personer med självskadebeteendes perspektiv, då det finns bristfälligt med 

omvårdnadsforskning som kan leda fram till evidensbaserat kunskap inom området och 

utveckling av praxis.  
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Bilaga 1 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning av studierna 

 Fråga Ja Nej 
1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2. Återger abstractet artikelns innehåll?   
3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6. Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7. Är designen relevant utifrån syftet?   
8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9. Är inklusionskriterierna relevanta?   
10. Finns exklusionskriterier beskrivna?   
11. Är exklusionskriterierna relevanta?   
12. Är urvalsmetoden beskriven?   
13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14. Är undersökningsgruppen relevant beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15. Anges var studien genomfördes?   
16. Anges när studien genomfördes?   
17. Anges vald datainsamlingsmetod?   
18. Är data systematiskt insamlade?   
19. Presenteras hur data analyserats?   
20. Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21. Besvaras studiens syfte?   
22. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23. Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
25. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa    
 
 
 
Maxpoäng:    25 
Erhållen poäng:  ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
 
 
 
 
 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 
Wengström (2008). 
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Bilaga 2 
Översiktsanalys över tolkade kondenserade meningar, subtema och temat Hjälpsamt 
bemötande vid självskadebeteende. 
 
Tolkade kondenserade 
meningar 

Subtema Tema 

Att bli sedd som människa 

Bli bekräftad 

Att bli förstådd 

Fysisk beröring 

Bekräftelse 

Att bli hörd 

Att få tala fritt 

Att få uttrycka känslor 

Vårdande miljö 

Kommunicera tankar och 

känslor 

Långvarig kontakt 

Träffa samma personal 

Känsla av kontakt med 

personal 

Känsla av sammanhang 

Respektera patientens 

autonomi 

Rätt att få vara delaktig 

Rätt att få information 

Att träffa ”rätt” personal 

Autonomi 

Vårdande personal  

Kompetent personal  

Sympatisk personal  

Ödmjuk personal  

Väluppfostrad personal  

Personal som tar sig tid  

Vara vän 

Kunskap och engagemang 

Hjälpsamt bemötande vid 

självskadebeteende 
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Bilaga 3 
Översiktsanalys över tolkade kondenserade meningar, subtema och temat Icke hjälpsamt 
bemötande vid självskadebeteende. 
 
Tolkade kondenserade 
meningar 

Subtema Tema 

Brist på förståelse 

Att inte bli sedd 

Att inte ses som människa 

Känsla av att vara ivägen 

Inte tros på 

Att inte få respekt 

Känsla av skam och skuld i 

bemötandet 

Inte få respekt och 

bekräftelse 

Fientlig personal 

Oengagerad personal 

Osympatisk personal 

Inkompetens 

Överbeskyddande 

Att träffa ”fel” personal 

Auktoritär personal  

Personals rädsla för att tala 

om självskadebeteende 

Personals rädsla för fysisk 

beröring 

Icke empatisk förmåga 

Icke vårdande miljö  

Dålig kommunikation 

Strikta regler  

Stora krav  

Utformning av vårdinsatser  

Icke vårdande miljö 

Icke hjälpsamt bemötande 

vid självskadebeteende 
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Bilaga 4 
Översiktsanalys över tolkade kondenserade meningar, subtema och temat Önskat bemötande 
vid självskadebeteende. 
 
Tolkade kondenserade 
meningar 

Subtema Tema 

Söka rådgivning 

Tillgång till hjälp och 

behandling 

Vård på nära håll 

Långtidskontakt 

Eftervård 

Support 

Den vård som ges upplevs 

meningslös 

Önskad/upplevd vård 

Icke dömande 

Tröstande 

Bli behandlad som människa 

Att kunna prata när som helst 

Tros på 

Förståelse 

Kommunikation 

Fysisk beröring 

Bekräftelse 

Kompetens 

Se behov av hjälp/vara 

inkännande 

Att finnas till 

Kunskap och engagemang 

Önskat bemötande vid 

självskadebeteende 

 

 

 

 

 

 

 

 


