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Sammanfattning Självdestruktivitet är ett växande hälsoproblem världen över 
och har under de senaste åren blivit ett omdiskuterat ämne i 
samhällsdebatten. Beteendet kan definieras som en handling där 
individen utför självtillfogad kroppsskada utan avsikt att ta sitt 
liv och är en strategi för att överleva. För att sjuksköterskor ska 
kunna anta utmaningen att på bästa sätt tillgodose 
personcentrerad omvårdnad är det nödvändigt att försöka få 
klarhet och mer kunskap om hur individer med 
självskadebeteende upplever bemötandet i vården. Syftet med 
litteraturstudien var att belysa hur individer med 
självskadebeteende upplever bemötandet i vården. Metoden 
som användes var en litteraturstudie där åtta vetenskapliga 
artiklar analyserades. I studiens resultat framstod fem 
kategorier: Upplevelsen av att leva med en stämpel, Bemötande 
som skär djupare sår, Avsaknad av genuina relationer, Den 
uteblivna dialogen och Kampen om delaktighet. I resultatet 
framkom det att individer med självskadebeteende upplevde ett 
negativt bemötande i vården. Sjuksköterskor agerade 
fördomsfullt, hade negativa attityder i mötet och tenderade att 
behandla de fysiska symtomen utan att engagera sig i 
människan bakom ärren. Framtida forskning och utbildning om 
självskadebeteende bör fokusera mer på vårdmötet ur 
patientperspektiv och deras upplevelser av erhållen vård för att 
kunna förbättra vårdinsatserna och sjuksköterskors bemötande 
med individer med självskadebeteende.   
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Abstract Self-destructiveness is a growing international public health 
problem and has in recent years become a controversial topic in 
the public debate. The behavior can be defined as an act, where 
individuals performing self-inflicted bodily harm without intent 
to take his own life, as well as a strategy for survival. For nurses 
to meet the challenge and to provide person-centered care, it is 
necessary to seek clarity and a better understanding of how 
people with self-harm experience the encounter of care. The 
purpose of this study was to illuminate how people with self-
harm experience the encounter of care. The method used was a 
literature study where eight scientific articles were analyzed. In 
the results of the study five categories appeared: The experience 
of living with a label, Encounter that cuts deeper wounds, 
Absence of genuine relationships, Lack of dialogue and 
Struggle for participation. The results revealed that individuals 
with self-harm are experiencing a negative attitude of care. 
Nurses acted prejudiced, had negative attitudes in their 
approach and tended to treat the physical symptoms without 
getting involved in the person behind the scars. Future research 
and education in self-harm behaviour should focus in health 
care encounters in patient perspective and their experiences of 
received care in order to improve health care interventions and 
nurses attitudes towards individuals with self-harm behaviour. 
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Inledning 
“I needed to kill something in me, this awful feeling like worms 
tunnelling along my nerves. So when I discovered the razor blade, 
cutting, if you’ll believe me, was my gesture of hope. That first time, 
when I was twelve, was like some kind of miracle, a revelation”. 

(Lindgren, 2011, s. 1) 

Självdestruktivitet är ett växande hälsoproblem världen över (Gibb, Beautrais & 
Surgenor, 2010). I Sverige har fenomenet ökat de senaste 10 åren (Jablonska, 2011). År 
2011 uppgick antal rapporterade fall av självskadebeteende (Socialstyrelsen [SOS], 
2011) i genomsnitt per år till 5 194 fall hos kvinnor och 3 431 fall hos män. Statistiken 
är emellertid begränsad och innefattar ett stort mörkertal då ovanstående siffror enbart 
är grundat på sjukhusinläggningar. Lindgren (2010) förklarar självskadebeteende och 
genus där hon beskriver hur män tenderar att rikta sin ilska utåt mot sin omgivning i 
motsats till kvinnor som istället riktar ilskan mot sig själva vilket kan vara en möjlig 
förklaring till att kvinnor är en överrepresenterad grupp inom självskadebeteende. En 
vanligt förekommande myt kring självskadebeteende är att individerna söker 
uppmärksamhet genom sina handlingar (Gibb et al., 2010). Verkligheten ser annorlunda 
ut, då de flesta väljer att utföra handlingen i avskildhet och inte söka hjälp för sitt 
beteende.  

Självdestruktivitet har under de senaste åren blivit ett omdiskuterat och uppmärksammat 
ämne i samhällsdebatten. En i media framträdande person är Sofia Åkerman, en svensk 
författare, föreläsare och sjuksköterska som bland annat har skrivit den 
uppmärksammade boken Zebraflickan (Åkerman, 2011). De senaste åren har Åkerman 
engagerat sig i att sprida kunskap och förståelse om självskadebeteende. 

Sjuksköterskor kommer i professionen att möta individer i alla åldrar vilka av olika 
anledningar har tillfogat sig själva fysisk kroppsskada (Mc Hale & Felton, 2010; Nixon, 
2011). Vid omvårdnad av individer med självskadebeteende (Mc Hale & Felton, 2010) 
är det därför viktigt med kunskap och förståelse för självskadebeteendet och individen 
bakom beteendet, för att kunna sätta in rätt omvårdnadsinsatser och säkerställa hög 
vårdkvalitet (ibid).  

 

Bakgrund 
Definition 
Det är inget nytt fenomen att människor med psykiskt lidande uttrycker sin smärta 
genom att fysiskt skada den egna kroppen (SOS, 2004). Så tidigt som på 1700-talet 
finns ett fall beskrivet där en ung kvinna begår självskadehandlingar genom att svälja 
knappnålar och porslinsbitar. Däremot var det först på 1930-talet som beteendet fick en 
benämning av den amerikanske psykiatrikern Menninger, ”the wrist cutting syndrome” 
(Tøfthagen & Fagerstrøm, 2010). Självskadebeteende är enligt Socialstyrelsens rapport 
Vad vet vi om flickor som skär sig? (2004) ett oklart avgränsat tillstånd med avsaknad 
av en entydig definition av begreppet. Beteendet kan definieras som en handling, där 
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individen utan andras ingripande utför självtillfogad kroppsskada utan avsikt att ta sitt 
liv.   
Enligt den amerikanska psykiatern och forskaren Favazza (2011) klassificeras 
självdestruktivt beteende in i två stora grupper vilka är socialt kulturellt accepterat 
självskadebeteende och patologiskt självskadebeteende. Det socialt kulturellt 
accepterade självskadebeteendet innefattar handlingar som fakirism, modifiering av 
kroppen och andra handlingar relaterade till religion, trender och utseendeideal. Det 
patologiska självskadebeteendet, vilken studien avser att behandla, delas i sin tur in i tre 
grupper. Gruppen innefattar ohälsosamt beteende, självmordsbeteende och 
självskadebeteende. Ohälsosamt beteende innebär ett riskbeteende där individen 
avsiktligt utsätter sig för faror som självsvält eller oaktsamhet angående egenvård och 
mediciner samt att individen låter sig skadas eller utnyttjas av andra människor. 
Självmordsbeteende är handlingar som görs i syfte att ta sitt liv. Den sistnämnda 
gruppen är självskadebeteende som i sin tur delas in i tre undergrupper vilka är 
stereotypt, allvarligt och ytligt eller medelsvårt självskadebeteende. Stereotypt 
självskadebeteende kan innebära rytmiska dunkningar med huvudet mot en vägg och 
har ofta kopplingar till diagnoser som autism och psykotiska individer. Allvarligt 
självskadebeteende är en ovanlig företeelse där individen utför handlingar som 
stympning av egna kroppsdelar. Ytligt eller medelsvårt självskadebeteende är den mest 
vanliga formen av självdestruktivt beteende och yttrar sig oftast som vävnadsskador där 
individen till exempel skär eller bränner sig. Vidare beskriver Favazza (2011) att ytligt 
eller medelsvårt självskadebeteendet är endera tvångsmässigt där individen styrs av sina 
tvångstankar eller är ett impulsivt beteende vilket kännetecknas av oregelbundenhet i 
handlingarna. Initialt i beteendet saknar individen insikt och förnekar sitt beteende och 
anser sig inte vara beroende. De oregelbundna handlingarna övergår sedan till att bli 
repetitiva där individen identifierar sig med sina självförvållade skador och erkänner sitt 
beroende (ibid). För en tydligare översikt av Favazzas (2011) klassifikation, se 
Klassifikation tabell 4, bilaga D. 

 

Upplevelsen av att leva med självskadebeteende  
Självskadebeteendet uppfyller många olika funktioner för den enskilde individen 
(Favazza, 2011). Funktionerna kan innefatta fysiologiska aspekter, längtan efter stöd 
och tröst, upplevelsen av en identitet, önskan om kommunikation, verklighetsflykt, 
förflyttning av smärta, kontroll samt som ett straff (ibid).  

Det finns ett flertal teorier kring självskadebeteendets fysiologiska aspekter (Åkerman, 
2009) vilka är relaterade till transmittorsubstanserna endorfin och serotonin. En av de 
mest vedertagna teorierna är att individen blir endorfinberoende. Endorfin är en 
signalsubstans (Lundh & Malmquist, 2009) som utsöndras i kroppen vid fysisk skada 
och bidrar till en reducerad smärtupplevelse samt att det infinner sig en kortvarig känsla 
av lugn och befrielse för individen. Skadehandlingen fungerar som självmedicinering 
för att döva de negativa känslor som individerna upplever och ger en kortvarig känsla av 
eufori. Åkerman (2009) beskriver att individer med självdestruktivt beteende riskerar att 
utveckla ett beroende av endorfiner, både fysiskt och psykiskt. Det föreligger då risk för 
toleransutveckling och för att uppnå samma positiva effekt måste individen successivt 
öka sitt självskadebeteende. Enligt Socialstyrelsens rapport Vad vet vi om flickor som 
skär sig? (2004) har det även visat sig att låg serotoninomsättning har ett samband med 
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en individs kontroll av impulsiva och aggressiva handlingar. Vidare beskrivs i samma 
rapport att tidigare forskning visar på att låg serotoninomsättning är genetiskt betingat 
och kan vara en bidragande faktor till sårbarhet för att utveckla ett självskadebeteende.  
Individer med självskadebeteende (Tøfthagen & Fagerstrøm, 2010) upplever fysisk 
smärta som mer hanterbar än den psykiska smärtan då ett synligt sår är konkret, går att 
lokalisera och är på så sätt lättare att lindra. Därmed blir såret ett sätt för individer att ge 
uttryck för den inre känslomässiga smärtan de upplever. Att ha kontroll över sin kropp 
inviger känslor av trygghet och lugn samt att det har en tröstande funktion (ibid). Att 
inte ha kontroll och känna maktlöshet är vanligt förekommande hos individer som begår 
självskador (SOS, 2004). Höga yttre krav sätter större press på individer där 
självskadebeteendet fyller behovet av kontroll över livet som till slut blir en 
kontrollerbar överlevnadsteknik. Framför allt ungdomar i dagens samhälle (Øverland, 
2011) upplever livet som okontrollerbart och något som är svårt att styra över.  

Individer som uttrycker psykiskt lidande (Long, Manktelow & Tracey, 2012) med 
självdestruktiva handlingar upplever att det är något de kan hantera och är bra på. Livet 
fokuserar kring själva beteendet som blir en allt viktigare del av deras identitet. 
Åkerman (2009) beskriver att utan de självdestruktiva handlingarna upplever individen 
sig identitetslös. Enligt Gibb et al., (2010) har uppmärksamhet fått en negativ innebörd i 
samband med självskadebeteende. Åkerman (2009) menar att det inte finns någon 
anledning att påstå att individer skadar sig själva enbart i syfte att få uppmärksamhet, 
vilket är en vanligt förekommande fördom i vården. Vidare beskriver Åkerman (2009) 
att uppmaningar från omgivningen att dölja ärren tolkas som ett hot mot den egna 
identiteten där individerna känner att de inte duger som de är.  

Något som kännetecknar individer med självskadande beteenden (Lindgren, 2010) är att 
de ofta har ett självkritiskt tankemönster och en låg självkänsla.  Livet präglas av en 
negativ självbild (Øverland, 2011) där individen är extremt självkritisk och dömande 
mot sig själv där tankar som till exempel ”jag borde ha…” eller ”typiskt mig…” är 
vanligt förekommande och att de anser sig vara förtjänta av ett straff för företeelser de 
tycker sig ha begått. Individer med självskadebeteende (Socialstyrelsen, 2004) saknar 
ofta förmågan att verbalt kunna uttrycka sin emotionella smärta. De riktar därför sin 
ilska, frustration och känsla av tomhet mot sig själva i ett fysiskt skadebeteende, där 
beteendet blir en kommunikativ handling.  

 

En strategi för att överleva 
Begreppet coping är en psykologisk term som innebär olika strategier (Mikolajczak, 
Petrides & Hurry, 2009) för en individs förmåga att kunna hantera påfrestande och 
känslomässigt stressfyllda situationer. Enligt Brattberg (2008) skulle en svensk 
översättning av ordet cope kunna betyda bemästringsförmåga.  

Att skada sig själv är en copingstrategi för att överleva och används i situationer när 
individens känslor blir alltför starka och ohanterbara (SOS, 2004). Copingstrategier 
delas in i automatiska och medvetna strategier (Åkerman, 2009). En automatisk 
copingstrategi är dissociation vilket är en mänsklig försvarsmekanism och innebär att 
individen mentalt avskärmar sig från en situation som är psykiskt påfrestande. 
Medvetna och hälsosamma copingstrategier (Åkerman, 2009) används av alla 
människor för att få utlopp för känslor och frustration i en utåtagerande aktion genom 
att till exempel skrika eller gråta. Individer med ett självdestruktivt beteende är mer 
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intensiva i sitt känslomässiga uttryck och har brist på användbara och hälsosamma 
copingstrategier (ibid). Mikolajczak, et al., (2009) beskriver hur individer med 
självskadebeteende har en benägenhet att i situationer av desperation och kraftig ångest 
ta till starkare och mer ohälsosamma strategier för att få en snabb och effektiv lindring. 
Inför en skadehandling (Øverland, 2011) upplever individen många och motstridiga 
känslor och sorg över att återigen behöva skada sig för att befrias från de negativa 
känslor de upplever. Befrielsen efter en skadehandling upplevs som en strategi för att 
rena själen. Socialstyrelsen (2004) beskriver andra orsaker relaterat till individers 
självskadebeteende i form av svagare stöd av nära relationer. För att kunna hantera 
stressfyllda och påfrestande situationer blir skadehandlingarna så effektiva i hanteringen 
av individens känslor vilket sjuksköterskor ofta upplever blir ett hinder vid omvårdnad 
av individer med självskadebeteende (ibid).  

 

Omvårdnad 
I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (1982:763) står det i § 2 och 2a att målet för hälso- 
och sjukvården är en god hälsa och vård grundat på lika villkor för hela befolkningen. 
Vården ska så långt som det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten för att främja delaktighet (ibid). Enligt ICN:s etiska kod för legitimerade 
sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007) ansvarar sjuksköterskan för 
fyra grundläggande områden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande. God omvårdnad enligt Socialstyrelsen (2005) innebär att man 
utgår från ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn utifrån den enskilde patienten. I 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SOS, 2005) 
beskrivs vikten av en värdegrund som innefattar en humanistisk människosyn, där 
omsorg baseras på patientens integritet, autonomi, respekt och värdighet. Vidare 
förklaras vikten av tillvaratagandet av patientens tidigare erfarenheter och kunskaper. 
Sjuksköterskan bör bemöta och uppmärksamma patientens sjukdomsupplevelse och 
lidande, samtidigt även se och ta till vara det friska hos patienten. Förhållningssättet bör 
utgå från personcentrerad omvårdnad där patienten är i fokus och inte sjukdomen. 
Avsikten med detta förhållningssätt är en personlig omvårdnad (SOS, 2012) där 
sjuksköterskan får möjlighet att förstå beteenden och symtom ur den sjukes perspektiv.  

Vid omvårdnad av individer med självskadebeteende (Øverland, 2011) är det viktigt att 
inte bortse från den mest centrala aspekten av självskadebeteendet, vilket är att se 
individerna bakom handlingarna. För att ge en god omvårdnad till denna patientgrupp 
krävs det av sjuksköterskor att våga möta individerna och tillsammans uthärda den 
psykiska smärtan de upplever (ibid). 

 

Bemötandet i vården  
Enligt Svenska Akademiens ordbok (2012) betyder begreppet bemöta: (på visst sätt) 
mottaga; uppträda emot; behandla, uppföra sig mot. Begreppet innebär inom hälso- och 
sjukvården dessutom aspekter som respekt, attityder, moral, etik och empati (Bergh, 
2003). Föregående förhållningssätt utgår från en humanistisk värdegrund vilka 
framkommer i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (SOS, 2005). Sjuksköterskor bör 
i samspel med en vårdtagare (Bergh, 2003) vara medveten om sin egen inställning i 
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bemötandet samt styras av ett pedagogiskt tillvägagångssätt och ett reflekterande 
förhållningssätt. Ett reflekterande förhållningssätt kan innebära att sjuksköterskor 
bekräftar individen och etablerar och uppmuntrar till en fortsatt kontakt.  

Livsvärldsperspektivet beskrivs av omvårdnadsteoretikern Dahlberg (2001) hur 
sjuksköterskor bör ha förmågan att se individens livsvärld ur dennes perspektiv. Det 
innebär att sjuksköterskor har ett öppet sinne i mötet med individen för att kunna se det 
unika och därmed kunna tillgodose individens specifika behov. Ett öppet sinne är 
nödvändigt för att kunna gå in i ett möte med ett fördomsfritt förhållningssätt där 
sjuksköterskor visar sann vilja att lyssna, se, och förstå den enskilde individen. Vidare 
beskriver Dahlberg (2001) hur ett öppet sinne även involverar respekt och ödmjukhet 
likväl att sjuksköterskor är mottagliga och flexibla i sitt förhållningssätt. Vikten av 
självinsikt och förmågan att kunna granska sin egen tankeprocess beskrivs av Dahlberg 
(2001) som en medvetenhet över sina egna handlingar i mötet med patienten. Enligt 
Dahlberg (2003) är sjuksköterskors mål i omvårdnaden att lindra eller förhindra lidande 
för att främja individens välbefinnande. Vårdande eller brist på vårdande kan orsaka 
individen onödigt lidande i form av vårdlidande vilket beskrivs av Dahlberg (2003) som 
ett omedvetet agerande samt okunskap och avsaknad av ett reflekterande 
förhållningssätt. 

 

Problemformulering  
Självskadebeteende är en handling där individer medvetet tillfogar sig själva fysisk 
skada med avsikt att hantera olika svårigheter i livet och är en strategi för att överleva. 
Intresset för fenomenet självskadebeteende har ökat i samband med den växande 
samhällsdebatten och medias uppmärksamhet kring ämnet. För att sjuksköterskor ska 
kunna anta utmaningen att på bästa sätt tillgodose personcentrerad och god omvårdnad 
är det nödvändigt att försöka få klarhet och mer kunskap om hur bemötandet i vården 
upplevs av individer med självskadebeteende. 

 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur individer med självskadebeteende 
upplever bemötandet i vården. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie vilket innebär en fördjupning 
och analys inom ett avgränsat ämnesområde. Vetenskapliga artiklar granskas kritiskt 
och systematiskt utifrån ett vetenskapligt syfte. 
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Datainsamling 
Artikelsökningarna gjordes i Cinahl, PubMed och PsycInfo vilka tillhandahåller 
vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad. Inledningsvis gjordes pilotsökningar 
kring valt forskningsämne för att skapa en god översikt av problemområdet. Utifrån 
sökningarna formades sedan studiens syfte för att därefter fastställa sökord ur vad som 
överrensstämde med studiens ändamål. Då ordet bemötande inte existerar i en direkt 
engelsk översättning användes närliggande begrepp vilka ansågs lämpliga för studiens 
syfte såsom encounter och approach. Relativt många artikelträffar erhölls i de inledande 
fritextsökningarna men de flesta artiklar stämde inte överrens med studiens syfte utan 
handlade främst om vårdpersonals upplevelser av bemötande med individer med 
självskadebeteende eller individers upplevelser av att leva med beteendet och inte 
relaterat till mötet med vården. Sökorden som användes i databaserna och som gav mest 
relevanta träffar var ”self-harm AND attitude” och ”self-harm AND experience” (se 
Sökordsöversikt tabell 1, bilaga A). Inklusionskriterierna i Cinahl begränsades till att 
omfatta åren ”2003-2013”, ”english”, ”peer reviewed” samt ”research article”. I 
PubMed valdes inklusionskriterierna att begränsas till ”10 years” och ”english”. 
Slutligen i PsycInfo begränsades sökningen till åren ”2003-2013”, ”peer reviewed” och 
”english”, (se Sökhistorik tabell 2, bilaga B). I Cinahl användes Cinahl headings och 
Cinahl headinglist med fritextord i sökningarna. I övriga databaser användes enbart 
fritextord i sökningarna då termerna inte motsvarade eller var relevanta för studiens 
syfte. Av de valda artiklarna som påträffades i fler databaser var det enbart i den 
databasen artikeln först påträffades som tabellfördes. På grund av det fåtal träffar som 
erhölls med valda inklusionskriterier valdes medvetet att inte begränsa resultatet 
ytterligare med exklusionskriterier. Då studiens syfte var att belysa individers 
upplevelser av bemötandet i vården ansågs det inte relevant att inkludera kön eller 
åldersbegränsning i artikelsökningarna.  

Samtliga rubriker i sökresultatet lästes, därefter lästes relevanta abstracts för att sedan 
exkludera de artiklar som inte motsvarade studiens syfte. I urval 1 valdes 25 artiklar ut 
vilka först lästes enskilt och sedan diskuterades gemensamt. Vidare till urval 2 valdes 8 
artiklar som ansågs relevanta till syftet och vilka innehöll passande underlag för 
litteraturstudien. Artiklarna bestod av 5 artiklar från England, 2 artiklar från Sverige och 
1 artikel från Norge. Av dessa 8 artiklar var samtliga studier kvalitativa. De relevanta 
artiklarna som valdes ut, kvalitetsgranskades enligt Forskningsprocessens 
bedömningsmall (2011) för kvalitativa studier där de poängsattes och sedan graderades. 
Graderingen bestod av tre grupper där I motsvarade hög vetenskaplig kvalitet, II 
motsvarade medelhög kvalitet och III motsvarade låg vetenskaplig kvalitet. Artiklarnas 
vetenskapliga kvalitet redovisas i Artikelöversikten (tabell 3,bilaga C). I föreliggande 
litteraturstudie valdes artiklar från samtliga grupper ut. 

 

Databearbetning 
Resultatartiklarna lästes flera gånger och diskuterades gemensamt tills förståelse för 
artiklarnas resultat var uppnådd. Mot syftet relevanta och bärande textavsnitt i artiklarna 
identifierades och markerades vilka sedan översattes till svenska. Vidare 
sammanställdes varje enskild artikels resultat för att urskilja om det fanns ett 
återkommande mönster av upplevelser av bemötandet i vården. Studiernas likheter och 
skillnader av upplevelser identifierades och diskuterades där sedan likheterna fördes 
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samman i nya övergripande teman vilka blev delarna av en ny helhet i föreliggande 
litteraturstudie. De mest framträdande likheter av upplevelser delades in i olika 
kategorier, vilka resulterade i följande: stigmatisering, bemötande, relationer, 
kommunikation och delaktighet. Under bearbetningen av materialet namngavs 
kategorierna enligt följande rubriker: Upplevelsen av att leva med en stämpel, 
Bemötande som skär djupare sår, Avsaknad av genuina relationer, Den uteblivna 
dialogen och Kampen om delaktighet. 

 

Resultat  
Det framstod i resultatartiklarna (Fish & Duperouzel, 2008; Holm & Severinsson, 2010; 
Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004; Lindgren, Öster, Åström & Hellgren 
Graneheim, 2011; Marzano, Ciclitira & Adler, 2012; Reece, 2005; Sinclair & Green, 
2005; Walker, 2009) att deltagare upplevde en känsla av att inte ha något värde i 
vårdsammanhang och att de blev bemötta av sjuksköterskors negativa attityder. Att inte 
ha något värde beskrevs grunda sig i aspekter som stigmatisering av 
självskadebeteendet, ett negativt bemötande, brist på kommunikation, brist på 
delaktighet och avsaknad av goda relationer med sjuksköterskor. Samtliga aspekter 
beskrevs som delar i en helhet vilka hade ett ömsesidigt beroende av varandra där alla 
delar var av stor vikt för hur individer med självskadebeteende upplevde bemötandet i 
vården (ibid). 
 
Upplevelsen av att leva med en stämpel 

“I do not want attention when I cut myself. I only want to be alone, to be 
invisible and disappear into myself, while at the same time I wish that 
someone could stop me. I really do not know how to survive this self-
harm. The emotional pain is so horrible, but I cannot find any other way 
to feel better”. 

 
   (Holm & Severinsson, 2010, s. 54) 
 
I resultatet av Reece (2005) och Walker (2009) beskrevs hur individer med 
självskadebeteende upplevde sig bli stigmatiserade. Deltagarna i Reeces (2005) studie 
beskrev hur de kände sig stigmatiserade på ett isolerande och diskriminerande sätt vilka 
upplevdes vara baserade på sjuksköterskors förutfattade meningar om beteendet. I 
studien av Walker (2009) beskrev deltagarna sjuksköterskor som distanserande och att 
de kategoriserade individer med självskadebeteende som ”de andra” vilket var en 
bidragande faktor till upplevd stigmatisering. Vidare beskrevs stigmatiseringens 
konsekvenser (Reece, 2005; Walker, 2009) hur individerna i studierna upplevde 
marginalisering vilket innebar att deltagarna upplevde sig som socialt exkluderade 
(ibid). Det var vanligt förekommande att sjuksköterskor såg självskadebeteende som en 
handling i syftet att få uppmärksamhet (Holm & Severinsson, 2009; Marzano et al., 
2012). Vidare uppgav deltagarna i Holm och Severinssons (2009) studie hur de önskade 
att sjuksköterskor hade en djupare förståelse för beteendet och grundorsakerna till 

7 
 



självskadehandlingarna då de i verkligheten valde att utföra handlingarna i enskildhet 
utan någon önskan om uppmärksamhet (ibid).  

I Reeces (2005) och Walkers (2009) studie fick deltagarna uttryckligen höra hur de 
upptog sjuksköterskors tid vilket deltagarna i Reeces (2005) studie menade var 
sjuksköterskor som uttryckte att de hade andra viktigare uppgifter att utföra. Vidare 
beskrev deltagarna i samma studie att när de blev tilltalade av sjuksköterskor var det 
ofta på ett nedvärderande sätt där de fick höra att de var själviska och att de upptog 
”riktiga” patienters vårdplatser, patienter som var i större behov av vård (ibid). 
Liknande vårdsituationer styrks av Lindgren et al., (2004) och Walker (2009) där 
deltagarna uppgav sig bli annorlunda behandlade än andra patienter vilket kunde 
innebära att de inte kände sig värda samma vårdstandard som övriga patienter inom 
sjukvården. Deltagarna i Walkers (2009) studie upplevde sig ha blivit dömda redan på 
förhand innan de hade haft möjlighet att uttala sig om orsaken till varför de hade sökt 
vård. Fördomarna grundades enligt deltagarna (Reece, 2005; Walker, 2009) på deras 
historik med självskadebeteende och att de synliga ärren blev deras identitet. Vidare i 
studien av Walker (2009) beskrev deltagare liknande händelser då de sökt vård på grund 
av sjukdom och utan frågor om orsak till besöket blev tilldelade rum utan utrustning. 
Först när provresultatet kom blev deltagarna tagna på allvar och fick behandling för sina 
symtom. Lindgren et al., (2004) och Walker (2009) beskrev att stigmatiseringens makt 
förstärkte deltagarnas upplevelser av skam och känslan av att inte vara betrodda i 
vårdsammanhang. 

Resultatet i studierna av Lindgren et al., (2004) och Reece (2005) visade att 
övervägande antal individer med självskadebeteende blev behandlade med brist på 
respekt och som objekt utan själ. Deltagarna i Lindgrens et al., (2004) studie förmedlade 
sin besvikelse över att bli objektifierade av sjuksköterskor och att de inte blev sedda 
som de unika människor de är. I samma studie gjordes liknelsen av hur individerna blev 
behandlade som livlösa föremål på en verkstad för reparation. Deltagarna beskrev 
föregående händelser som hemska, att inte känna sig som levande individer med tankar 
och känslor (ibid). 

 

Bemötande som skär djupare sår 
”I can´t believe you´re here again, now take off those bandages so I can 
see what you´ve done this time.” 

    (Reece, 2005, s. 569) 

Följande studier belyste deltagarna upplevelser av negativa attityder i mötet med vården 
(Fish & Duperouzel, 2008; Lindgren et al., 2004; Marzano et al., 2012; Reece, 2005; 
Walker, 2009).  

En framträdande aspekt i mötet med sjuksköterskor var att deltagarna upplevde 
avsaknaden av ett empatiskt förhållningssätt (Lindgren et al., 2004) vilket även styrks 
av deltagarna i studien av Fish och Duperouzel (2008). Deltagare beskrev hur 
sjuksköterskor agerade avvisande och oempatiskt utan att engagera sig i att försöka 
förstå individerna och orsakerna till självskadehandlingarna. Vidare beskrev även 
deltagarna i samma studier (Fish & Duperouzel, 2008; Lindgren et al., 2004) hur de 
upplevde att sjuksköterskor inte ansträngde sig för att möta individerna bakom 
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beteendet. Deltagarna upplevde därmed att de emotionella behoven inte blev 
tillgodosedda i vården. Andra deltagare uppfattade sjuksköterskor som oberörda över 
individer med självskadebeteende (Fish & Duperouzel, 2008; Reece, 2005) vilket i 
studierna beskrevs som sjuksköterskors oengagemang i att förstå den enskilde 
individens livsvärld. Sjuksköterskors oengagemang beskrevs vidare i Reeces (2005) 
studie där deltagare uppgav att de kände sig avvisade och svikna av sjuksköterskors 
bemötande, vilket resulterade i frustration hos samtliga deltagare. För att få utlopp för 
sina känslor blev självskadehandlingar en enkel lösning för att hantera denna 
frustration. Vidare beskrev deltagarna (Marzano et al., 2012; Reece, 2005) att då de var 
i stort behov av tröst och fysisk kontakt istället möttes av sjuksköterskors aggressiva 
förhållningssätt, negativ kritik samt att de blev ifrågasatta angående motiven till sina 
beteenden. Samma förhållningssätt styrks av Marzanos et al., (2012) studie där 
deltagarna uppgav att sjuksköterskor agerade med ilska och irritation i sitt bemötande 
(ibid). Enligt Marzano et al., (2012) och Reece (2005) var sjuksköterskor oförstående 
till att självskadehandlingar var handlingar för att uttrycka det outtryckliga.   

Deltagarna i Lindgrens et al., (2004) och Fish och Duperouzels (2008) studier beskrev 
tillfällen då de hade sökt hjälp efter en självskadehandling möttes av sjuksköterskor 
med en besvärad attityd. Sjuksköterskorna antydde även (Lindgren et al., 2004;  
Marzano et al., 2012) att det var en handling deltagarna utförde för skojs skull eller som 
Reeces (2005) studie beskrev, att självskadehandlingen utfördes i syfte att provocera 
sjuksköterskor. Kommentarer som ”Är du här nu igen och vad har du gjort den här 
gången” var vanligt förekommande i mötet med sjuksköterskor (Lindgren et al. 2004). 
Vidare beskrev deltagarna i samma studie hur de upplevde sjuksköterskor som osäkra, 
tveksamma och att de visade brist på självförtroende för att behandla individer med 
denna slags problematik. Därmed fick deltagarna en känsla av hur sjuksköterskor 
medvetet bortsåg och exkluderade dem på grund av den rådande okunskapen om 
beteendet (ibid). 

Det framkom av studierna skrivna av Fish och Duperouzel (2008) och Reece (2005) att 
deltagarna upplevde hur sjuksköterskor agerade anklagande och skuldbeläggande mot 
individer som skadar sig själva. Fish och Duperouzel (2008) och Walker (2009) beskrev 
att det var vanligt förekommande att sjuksköterskor försökte hindra 
självskadehandlingar genom att skuldbelägga. Några deltagare i studien uppgav att 
sjuksköterskor förmedlade hur de inte kunde tillåta ett fortsatt självskadebeteende då det 
negativt skulle påverka deras profession som sjuksköterskor, att de skulle framställas 
som sämre sjuksköterskor då de inte hade lyckats hantera eller kontrollera beteendet hos 
individerna. Likartade bemötanden styrks även av Reeces (2005) studie där andra 
deltagare upplevde sjuksköterskor som empatiska och förstående till deras situation, tills 
den dagen de skadade sig själva och möttes av omedelbara anklagelser som ”Har du 
skadat dig nu igen? Dra upp ärmen och visa vad du har gjort denna gång!” Deltagarna 
upplevde dessa situationer som kravfyllda och att sjuksköterskorna blev besvikna och 
tog det personligt när de bröt mot ”The No Cutting Contract”. Samtliga deltagare i 
studien uttryckte att kraven på dem generellt var för höga och tog på sig skulden för det 
merarbete sjuksköterskor uttryckte att självskadehandlingen bidrog till (ibid).  

Individer med självskadebeteende upplevde att de framkallade många starka känslor hos 
sjuksköterskor (Lindgren et al., 2004; Marzano et al., 2012). Deltagarna i studierna 
upplevde att sjuksköterskor uttryckte känslor av frustration mot beteendet. Frustrationen 
beskrevs även av deltagarna i Walkers (2009) studie som en bidragande faktor till att de 
i omvårdnaden tog till hot och bestraffning för att få deltagarna att upphöra med sitt 
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självskadebeteende. Då skadorna var självförvållade uppgav deltagare i Reeces (2005) 
och Marzanos et al., (2012) studier att önskad omvårdnad uteblev om de inte lovade att 
sluta skada sig själva. Deltagare beskrev bestraffningar där sjuksköterskor hotade med 
att frånta något betydelsefullt, om inte beteendet upphörde. Sjuksköterskors hot gav i de 
flesta fall motsatt effekt och resulterade i att deltagarna tog ut sina emotionella känslor 
genom andra självdestruktiva handlingar istället (ibid). Liknande händelser beskrevs i 
Marzanos et al., (2012) studie där deltagarna beskrev hur de blev nekade läkemedel och 
vård av de självorsakade såren. Sjuksköterskor uppgavs medvetet fördröjda omvårdnad 
som ett straff för beteendet vilket beskrevs av några deltagare hur de öppna såren inte 
blev undersökta förrän dagen efter, då de var för sent för att suturera (ibid).    

 

Avsaknad av genuina relationer 
 

" So in the time that the allocated nurse would sit with me I would like to 
begin to feel like maybe she was trying to understand how I felt or work 
with me, but then if I cut on the unit or whatever, it was instant 
recriminations, telling me off, "Why did you do it?" 

    (Reece, 2005, s. 568) 

Flera studier beskrev avsaknad av genuina relationer mellan sjuksköterskor och 
individer med självskadebeteende (Fish & Duperouzel, 2008; Holm & Severinsson, 
2009; Lindgren et al., 2004; Lindgren et al., 2011; Marzano et al., 2012; Sinclair & 
Green, 2005).  I studien skriven av Sinclair och Green (2005) berättade deltagarna om 
svårigheterna i att engagera sig i potentiellt stödjande relationer med sjuksköterskor. 
Svårigheterna med att skapa relationer beskrevs som upplevda krav vilka var grundade 
på sjuksköterskors villkor där deltagarna i studien beskrev att sjuksköterskor inte 
verkade vara genuint berörda eller visade något intresse för att etablera en stödjande 
relation med individen (ibid).  

I Lindgrens et al., (2004) och Holm och Severinsson (2009) studie uppgav deltagarna 
hur de upplevde sig vara både fysiskt och emotionellt frånkopplade från sjuksköterskor 
vilket beskrevs som känslor av att vara övergivna. Vidare uttryckte deltagare i samma 
studier att de aldrig var så ensamma som när de var patienter på en psykiatrisk 
avdelning. Situationen beskrevs som märklig, då deltagarna upplevde sig ha större stöd 
från människor utanför vården än från sjuksköterskor på en psykiatrisk avdelning vilken 
var ämnad för att hantera individer med självskadebeteende (ibid).  Några deltagare 
(Holm & Severinssons, 2009) belyste hur de önskade förståelse från sjuksköterskor över 
deras rädslor att känna sig övergivna och ensamma samt vikten av trygga relationer. I 
studierna av Fish och Duperouzel (2008) och Marzano et al., (2012) framkom det 
faktum att risken var större att individer med självskadebeteende skadade sig själva då 
relationer till sjuksköterskor var dåliga. Avsaknaden av genuina relationer beskrevs 
kunna vara en utlösande faktor till att trigga deltagarna att skada sig själva (ibid).  
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Den uteblivna dialogen  
”Nobody ever asked me, “why?.” I just wanted somebody to reach out 
to me on one to one basis and talk to me about the inner torment, the 
inner pain.” 

    (Reece, 2005, s. 568) 

Deltagarna i Lindgrens et al., (2004); Lindgrens et al., (2011) och Walkers (2009) studie 
beskrev avsaknaden av kommunikation med sjuksköterskor. Walkers (2009) studie 
framhävde hur ärren på kroppen hade en negativ inverkan på hur sjuksköterskor 
kommunicerade med dem. Individerna upplevde att de inte hade någon talan i 
vårdsammanhang. Bristande kommunikation beskrevs av Lindgren et al. (2011) hur 
individer med självskadebeteende upplevde att sjuksköterskor antog en auktoritär 
position utan att föra en ömsesidig kommunikation, vilket deltagarna i Lindgrens et al., 
(2004) studie upplevde som förolämpande och kränkande. Enligt Lindgren et al., (2004) 
och Walker (2009) saknade många individer med självskadebeteende förmågan att 
verbalt kunna uttrycka sig vilket enligt deltagare i Lindgrens et al., (2004) studie 
menade ofta resulterade i missförstånd. Då deltagarna trots sina svårigheter försökte 
uttrycka sina känslor uppgav deltagarna att de möttes av sjuksköterskors negativa 
kommentarer som ”…you are mentally ill which means you are paranoid. You imagine 
things that are not real” (Walker, 2009, s. 288). 

I flera resultatartiklar framstod det att individer med självskadebeteende hade ett behov 
av att få samtala och få den känslomässiga smärtan bekräftad (Fish & Duperouzel, 
2008; Marzano et al., 2012; Lindgren et al., 2004; Sinclair & Green, 2005 och Walker 
2009) vilket av deltagarna i Fish och Duperouzel (2008) beskrevs som en effektiv hjälp 
i att förhindra ett fortsatt självskadebeteende. Istället för att kommunicera med 
individerna påvisade Marzano et al., (2012) och Sinclair och Green (2005) hur 
sjuksköterskor undvek att prata med deltagarna om deras upplevelser och känslor kring 
självskadebeteendet när individernas behov av kommunikation uppstod. Lindgren et al. 
(2004) menade i sin studie att när sjuksköterskor medvetet valde att utesluta 
kommunikation kunde de blunda för de existerande problemen individerna upplevde. 
Bristen på kommunikation resulterade enligt deltagarna i Lindgrens et al., (2004) och 
Walkers (2009) studie i en oförståelse för dem som unika individer där sjuksköterskor i 
Walkers (2009) studie uppgavs att i stället ta till läkemedel för att tysta individerna. I 
samband med att de inte fick sina röster hörda (Fish & Duperouzels 2008; Sinclair & 
Greens, 2005) infann sig känslor av isolering och förtvivlan hos deltagarna i studierna. 
Vidare beskrev deltagarna i samma studier känslor av att deras röster inte var 
prioriterade när behovet av självskadebeteendet infann sig, vilket resulterade i att 
känslor av hopplöshet tog över och strategin för att hantera situationen var att de 
skadade sig själva istället. Att deltagarna inte gavs möjlighet till att kommunicera då 
behovet uppstod liknade Walker (2009) deltagarna som ”tysta huvudpersoner” vilka 
stod under sjuksköterskors makt och auktoritet. Att inte få gehör eller möjlighet att 
uttrycka känslomässig smärta medförde enligt deltagarna i Lindgrens et al., (2004) och 
Sinclair och Greens (2005) studie att de ansåg det meningslöst att uppsöka sjukvård i 
framtiden då sjuksköterskor varken lyssnade eller brydde sig om vad individer med 
självskadebeteende hade att säga. 
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Kampen om delaktighet  
"It feels as if my opinion isn`t worth anything. What I feel isn`t worth 
anything. If I say I can`t sleep, that doesn´t matter, because I am 
supposed to sleep. That feels a bit insulting actually". 

   (Lindgren et al., 2004, s. 288) 

Fem studier (Fish & Duperouzel., 2008; Lindgren et al., 2004; Lindgren et al., 2011; 
Sinclair & Green., 2005; Walker, 2009) beskrev vikten av att få känna sig delaktiga i sin 
vård. Vidare i studierna framkom det hur individerna upplevde sig vara osynliga i 
sjuksköterskors närvaro där deltagarna uttryckte hur sjuksköterskor ignorerade deras 
tankar kring sin behandling. Sjuksköterskor upplevdes ha en predikande framtoning där 
de tenderade att tala runt deltagarna istället för till dem. Vidare i studierna (Sinclair & 
Green, 2005; Walker, 2009)  beskrevs hur sjuksköterskor inte tog någon hänsyn till eller 
frågade deltagarna om deras åsikter och önskningar angående deras vård (ibid). 
Liknande erfarenheter av utebliven delaktighet styrktes av Fish och Duperouzel (2008) 
som beskrev hur deltagarna upplevde frustration över att de sällan fick någon möjlighet 
att tillföra några åsikter i deras behandling. Tillfällen då deltagare gjorde ansats till 
interaktion i vårdsammanhang (Walker, 2009) uppgav deltagarna att de möttes av 
sjuksköterskors likgiltiga förhållningssätt där de upplevde att deras åsikter inte var av 
något värde. Detta bekräftades ytterligare av Fish och Duperouzel (2008) som beskrev 
händelser där deltagarna inte blev tillåtna att delta i vårdmöten angående deras vård. 
Vidare uppgavs i samma studie hur sårade deltagarna kände sig och hur fel de tyckte det 
var att de inte fick delta i möten gällande dem själva (ibid). Deltagare i Fish och 
Duperouzels (2008) och Walkers (2009) studier beskrev situationer där sjuksköterskor i 
vårdsammanhang genomförde behandlingar utan att göra deltagarna delaktiga i 
ändamålet med behandlingen. Bristen på delaktighet och information från 
sjuksköterskor upplevdes som brist på kontroll och känslor av maktlöshet (ibid). 
Avsaknaden av sjuksköterskors förtroende för individer med självskadebeteende (Fish 
& Duperouzel, 2008; Walker, 2009) uppgavs vara en betydande orsak till att deltagarna 
inte gavs valmöjligheter samt information om alternativa behandlingsmetoder. 

I Lindgrens et al., (2011) studie beskrevs hur brist på delaktighet i sin behandling 
medförde att deltagarna valde att ta saken i egna händer och vände sig utanför vården 
för att tillgodose sina behov. En deltagare i samma studie beskrev hur hon blev nekad 
ett recept på en salva hon hade erfarenhet av sedan lång tid tillbaka och vilken hon 
visste hade god effekt. Istället för att sjuksköterskan lyssnade på deltagarens 
erfarenheter valde sjuksköterskan att skriva ut ett recept på en annan salva som 
deltagaren hade förklarat inte hade samma effekt (ibid).  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
En litteratursökning gjordes utifrån uppsatt problemformulering där syftet var att belysa 
hur individer med självskadebeteende upplever bemötandet i vården. För att skapa en 
bra översikt över valt ämnesområde utfördes en inledande och allmän sökning på ämnet 
självskadebeteende. Den inledande litteratursökningen redovisas inte i sökhistoriken.  

12 
 



Artiklar relevanta till syftet söktes i databaserna för vårdvetenskap, Cinahl, PubMed och 
PsycInfo. Databaser utanför ämnesområdet exkluderades. Den booleska sökoperatorn 
AND användes vilken gav relevanta resultat mot syftet. OR och NOT användes 
inledningsvis men gav ett begränsat resultat och exkluderades därför. Sökningarna 
exkluderade även MeSH termer i PubMed och Thesaurus i Cinahl för att ytterligare öka 
sökträffarna gentemot syftet. I de inledande sökningarna påträffades generellt få artiklar 
motsvarande studiens syfte. Ett stort antal av artiklarna handlade om bemötandet ur 
sjuksköterskors perspektiv. Enbart fritextord användes för att få fram artiklar vilket 
ställde höga krav på relevanta och bra sökord. Artiklar med fokus på sjuksköterskors 
perspektiv och suicid exkluderades från sökresultaten. Däremot valdes att inkludera 
artiklar där deltagarna hade diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning då 
diagnosen var vanligt förekommande hos individer med självskadebeteende. Begreppet 
bemötande saknar direkt översättning till engelska därför användes närliggande 
synonymer vilket kan ses som en svaghet i studien. Sökorden användes i olika 
konstellationer och flertalet artiklar påträffades i mer än en databas vilket kan ses som 
en styrka för studien. Sannolikheten att artiklar har förbisetts är liten då individer med 
självskadebeteende är sökt på som ämnesord i samtliga sökningar. Däremot går det inte 
att utesluta att fler artiklar hade hittats om andra kombinationer av sökord hade använts.  

Få artiklar som svarade mot syftet erhölls i sökningarna vilket drog ner tillförlitligheten 
i resultatet. Då enbart 8 artiklar kom att inkluderas i studien, tyder på att forskning runt 
hur individer med självskadebeteende upplever bemötandet i vården är väldigt 
begränsad. Erhållna artiklar ansågs relevanta då de svarade bra mot syftet. Manuell 
sökning gjordes utifrån andra artiklars referenslista i förhoppning om att utöka 
resultatartiklarna. Sökningarna resulterade inte i några nya påträffade relevanta artiklar. 
Årtalen utökades med 3 år i samtliga databaser för att söka ytterligare artiklar. 
Innehållet i de utökade sökträffarna bidrog inte till någon ny information motsvarande 
studiens syfte. Ytterligare utökning av årtal var irrelevant då förändringarna inom 
psykvården ansågs vara för stor. Artiklarna granskades enligt Olsson och Sörensen 
(2011) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. Flertalet artiklar i studien 
hade hög kvalitet motsvarande grad I och II. En artikel motsvarande grad III 
inkluderades då innehållet i artikeln ansågs ha hög relevans. Samtliga artiklar var 
kvalitativa vilket kan ses som en styrka då studien syftade till att belysa individers 
upplevelser av bemötandet i vården. Bearbetningen av materialet lästes enskilt och 
gemensamt och tolkades liktydigt vilket innebar att vald metod för bearbetning ansågs 
vara bra och ökade resultatets trovärdighet.  

Resultatartiklarna baserades på forskning från England, Norge och Sverige vilka alla är 
länder i norra Europa. Detta har troligtvis haft en inverkan på resultatet men har 
nödvändigtvis inte påverkat resultatet negativt. Samtliga länder kan liknas vid och 
appliceras till den svenska sjukvården vilket ses som en styrka i litteraturstudien. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar tydligt att stigmatisering av individer med självskadebeteende är ett 
stort problem i vården (Reece, 2005). De synliga ärren efter en självskadehandling och 
individernas historik (Walker, 2009) bildar en identitet som självskadare. 
Sjuksköterskor tenderar att agera utifrån sina förutfattade meningar och okunskap om 
beteendet genom att på förhand döma individerna på grund av deras synliga sår och ärr. 
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En av de vanligaste fördomarna som framstår (Reece, 2005) är att individer med 
självskadebeteende söker vård i syftet att få uppmärksamhet. Vanligt förekommande 
kännetecken för stigmatisering framhäver Walker (2009) hur individer med 
självskadebeteende blir annorlunda behandlade där de inte tillgodoses likvärdig 
vårdstandard som övriga patienter. Det får individer med självskadebeteende att känna 
sig objektifierade och respektlöst behandlade i vårdsammanhang (Lindgren et al., 2004). 
Avsaknad av respekt står i kontrast till sjuksköterskans kompetensbeskrivning (SOS, 
2005) vilken beskriver att sjuksköterskor i sin profession ska verka för en vård och 
omsorg baserad på respekt och värdighet för den enskilde individen. Att leva med ett 
självskadebeteende (Åkerman, 2009) innebär för individen ett liv kretsat kring 
självskadehandlingarna, vilka blir en allt viktigare del av deras identitet. Känslan av att 
inte ha någon identitet infann sig då de hindras från att skada sig själva i vården. Vidare 
beskriver Åkerman (2009) att tvinga individer med ett självskadebeteende att dölja sina 
ärr kan ses som ett hot mot deras identitet. Sjuksköterskor måste medvetandegöras och 
tränas i att inta ett icke-dömande förhållningssätt till individer med 
självskadeproblematik. Ett fördomsfullt agerande kan enbart leda till bekräftelse av 
individens redan existerande låga självkänsla. Därför är det ytterst värdefullt för 
individer med självskadebeteende att sjuksköterskor intar ett öppet sinne i mötet, där det 
möjliggörs för individerna att få uttrycka sina inre känslor. Stigmatiseringen kring 
självskadebeteende kan enligt Taylor, Hawton, Fortune och Kapur (2009) minska om 
sjuksköterskor får mer information om beteendet och dess förekomst samt att 
informationen uppmärksammas och når allmänheten. Individer med 
självskadebeteendes upplevelser av att vara ensamma och ses som "de andra" skulle 
därmed kunna minska (ibid).   

Individer med självskadebeteende upplever missnöje i bemötandet av sjuksköterskor i 
vården (Fish & Duperouzel, 2008; Lindgren et al., 2004; Lindgren et al., 2011; Marzano 
et al., 2012; Reece, 2005; Sinclair & Green, 2005; Walker, 2009). Det framkommer hur 
sjuksköterskor agerar utan empati eller engagemang (Fish & Duperouze, 2008; 
Lindgren et al., 2004) i bemötandet med individer med självskadebeteende vilket 
resulterar i att sjuksköterskor förblir oförstående för individernas situation och livsvärld. 
Framträdande attityder i bemötandet är (Reece, 2005) att sjuksköterskor är aggressiva 
och agerar besvärande i sitt förhållningssätt mot självdestruktiva individer. Det 
framkommer även hur sjuksköterskor genom hot och skuldbeläggning försöker få 
självskadebeteendet att upphöra (Fish & Duperouzel, 2008), utan att ta hänsyn till att 
handlingen faktiskt (Mikolajczak et al., 2009) är en copingstrategi för att hantera 
känslomässigt påfrestande situationer. I samband med självskadehandlingen upplever 
individerna många motstridiga känslor (Åkerman, 2009) av bland annat skam och skuld, 
samtidigt som de uttrycker att det är en nödvändig strategi för att överleva (ibid). 
Eftersom självskadehandlingen fyller en central funktion för individen i att hantera sina 
känslor är det högst relevant att sjuksköterskor bemöter individer med 
självskadebeteende med ett förstående förhållningssätt utan hot eller aggression. 
Anmärkningsvärt är att sjuksköterskor själva anser att deras attityd mot individer med 
självskadebeteende kan ha en betydande inverkan på deras fortsatta självskadebeteende 
och välmående (Gibb et al., 2010). Trots sjuksköterskors medvetenhet om hur deras 
attityder i bemötandet i vården kan påverka individer med självskadebeteende negativt, 
är det fortfarande en stor orsak till onödigt vårdlidande för individer med 
självskadeproblematik. För att sjuksköterskor ska kunna upprätthålla ett professionellt 
förhållningssätt i bemötandet är det viktigt att de tillsammans med arbetslaget 
kontinuerligt arbetar med värderingsfrågor och att de är självkritiska i sitt eget 
handlande i bemötandet av individer med självskadebeteende. I resultatet av Gibbs et 

14 
 



al., (2010) studie uttrycker sjuksköterskor själva att det finns ett behov av specifik 
utbildning och träning inom denna problematik för att sjuksköterskor ska kunna möta 
individer med självskadebeteende och tillgodose dem med den vård de har rätt till och 
verkligen behöver. För att i framtiden kunna förbättra vården för individer med 
självskadebeteende föreslår Taylor et al., (2009) ett standardprotokoll på 
vårdavdelningarna där individerna själva får fylla i sina upplevelser av erhållen vård och 
bemötandet av vårdpersonal (ibid). Ett standardprotokoll är relevant då det bidrar till en 
ökad förståelse och medvetenhet hos sjuksköterskor för individernas upplevda 
vårderfarenheter. Protokollet skulle kunna ligga till grund för utveckling av framtida 
adekvata riktlinjer på vårdavdelningar och sjuksköterskors förhållningssätt då de är 
grundade på individer med självskadebeteendes erfarenheter och perspektiv.  

Resultatet belyser avsaknaden av genuina relationer mellan sjuksköterskor och individer 
med självskadebeteende (Fish & Duperouzel, 2008; Holm & Severinsson, 2009; 
Lindgren et al., 2004; Lindgren et al., 2011; Marzano et al., 2012; Sinclair & Green, 
2005). Sjuksköterskor tenderar att agera avvisande där intresse saknas för att skapa en 
genuin relation (Lindgren et al., 2004) vilket leder till att individer med 
självskadebeteende känner sig ensamma och övergivna i vårdsammanhang. Brist på 
relationer med sjuksköterskor (Fish & Duperouzel, 2008) bidrar till att frustrationen 
ökar hos individer med självskadebeteende och därmed driften att vilja skada sig själva 
infinner sig. Sjuksköterskor måste bekräfta individerna och visa intresse för att etablera 
en god relation (Bergh, 2003), där de intar ett pedagogiskt och reflekterande 
förhållningssätt. Sjuksköterskor måste ta sig tid att uppmärksamma individen och bygga 
en trygg relation sedd och grundad utifrån individernas perspektiv. Vikten av en trygg 
relation styrks av Fish och Duperouzel (2008) som menar att det kan vara en avgörande 
faktor till att självskadebeteendet så småningom upphör. Att sjuksköterskor visar sin 
egen sårbarhet genom att delge egna erfarenheter kan vara ett effektivt sätt att bygga 
upp tillit och en god relation (ibid). Att skapa en god relation kan också göras genom att 
sjuksköterskor avsätter tid tillsammans med individen och därmed ökar möjligheten till 
att bygga upp ett förtroende hos individer med självskadebeteende.  

Fish och Duperouzel (2008) och Marzano et al., (2012) visar en påtaglig brist på 
sjuksköterskors kommunikation med individer med självskadebeteende. Individerna får 
ingen möjlighet till att uttrycka sina inre smärtor. Vidare framkommer det i samma 
studier att sjuksköterskor medvetet undviker kommunikation med individer med 
självskadebeteende vilket Walker (2009) förklarar kan ha ett samband med hur 
kommunikationen påverkas negativt på grund av individernas självdestruktiva historik. 
Att inte få delge sina åsikter leder till att individer med självskadebeteende känner sig 
kränkta och förolämpande i mötet med sjuksköterskor (Lindgren et al., 2004). Dahlberg 
(2001) framhäver vikten av att sjuksköterskor bör visa en sann vilja att lyssna, se och 
förstå den enskilde individen. Föregående förhållningssätt ligger till grund för att 
sjuksköterskor ska kunna anta ett kommunikativt förhållningssätt i mötet med individer 
med självdestruktivt beteende. Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning (SOS, 
2005) ska sjuksköterskor verka för en god kommunikation där patienters tidigare 
kunskaper och erfarenheter tillvaratas i vården. Individer med självskadebeteende måste 
vid behov få samtala och få hjälp med att sätta ord på sina känslor för att främja 
självkänslan och dämpa drifterna att skada sig själva. Sjuksköterskor bör uppmuntra 
individerna till att samtala om sin livsberättelse vilken är ytterst värdefull och 
underlättar för sjuksköterskor arbetet i att kunna förstå individerna. Sjuksköterskors 
brist på kommunikation bekräftas av Gibb et al., (2010) som beskriver sjuksköterskors 
perspektiv på kommunikation med individer med självskadebeteende, där känslor av 
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frustration är vanligt förekommande vilka påverkar sjuksköterskors förmåga att 
kommunicera med individerna (ibid). För att sjuksköterskor ska kunna föra en god och 
givande kommunikation med individer med självskadebeteende måste frustrationen 
kring arbetet med denna patientgrupp bearbetas genom ökad kunskap och förståelse för 
beteendet.  

Behovet av att få känna sig delaktig i beslutsfattandet kring sin vård framstår som 
betydelsefull för individer med självskadebeteende (Walker, 2009). I stället för att 
sjuksköterskor involverar individerna i besluten kring deras omvårdnad lämnas 
individerna medvetet utanför och får kämpa för att kunna påverka sin vård. 
Sjuksköterskor är predikande i sin framtoning och ignorerar individernas åsikter om sin 
behandling vilket får individerna att känna sig osynliga i sjuksköterskors närvaro (ibid). 
I studien av Fish och Duperouzel (2008) framkommer det att individer med 
självskadebeteende får brist på information och valmöjligheter i sin vård vilket bidrar 
till känslor av maktlöshet. Enligt HSL (1982:763) § 2 och 2a ska vården verka 
främjande för delaktighet och ska utformas i samråd med patienten. Vården ska även 
enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning (SOS, 2005) vara grundad på en 
humanistisk människosyn där sjuksköterskor behandlar patienten med värdighet och 
respekt. Sjuksköterskor måste värna om och acceptera individers autonomi för att de ska 
känna sig värdefulla som människor i vårdsammanhang. Individer med 
självskadebeteende ska behandlas med omtanke där sjuksköterskor visar hänsyn till 
individens kropp och själ. Sjuksköterskor måste förmedla budskapet att individer med 
självskadebeteende syns och är värda en god vård. I samråd med individen är det 
relevant att sjuksköterskor identifierar specifika problem och finner lämpliga alternativ 
till hälsosamma strategier för att individerna ska kunna hantera svåra situationer i livet. 
Att det föreligger brist på delaktighet i vårdsammanhang styrks av Gibbs et al., (2010) 
där av majoriteten sjuksköterskor i studien beskriver individer med självskadebeteende 
som en svår patientgrupp att arbeta med.   

Det är möjligt att vända det upplevda missnöjet med vården för individer med 
självskadebeteende där sjuksköterskor vågar möta människan bakom den ärrade 
fasaden. Att sjuksköterskor istället antar utmaningen genom att arbeta med bemötanden 
som läker och främjar individens själsliga ärr. 

 

Konklusion 

Framträdande problemområde i föreliggande litteraturstudie var dåligt bemötande inom 
vården för individer med självdestruktivt beteende. Sjuksköterskors negativa attityder 
hade betydelse och påverkade hur individerna upplevde vården. Sjuksköterskor 
behandlade de fysiska symtomen utan att engagera sig i människan bakom ärren. Det 
som hade inverkan i bemötandet var sjuksköterskors förutfattade meningar och 
okunskap om beteendet. I dagens sjukvård saknas förståelse för självskadebeteendet och 
individens specifika grundproblematik vilka är nödvändiga för att kunna ge denna 
patientgrupp en god och personcentrerad omvårdnad. Rådande brist på sjuksköterskors 
kunskap och förståelse blir därmed ett hinder för att tillgodose det stöd och acceptans de 
verkligen behöver.  
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Implikation 
I den kliniska verksamheten finns ett stort behov av ökad kunskap genom utbildning 
inom området om hur sjuksköterskor ska anta utmaningen att möta denna slags 
problematik. Hur individer med självskadebeteende upplever bemötandet av 
sjuksköterskor är av stor betydelse för hur omvårdnaden utfaller. Då sjuksköterskor 
möter individer med självskadebeteende i många olika vårdsammanhang bör mer 
utbildning inom psykiatri erhållas redan i grundutbildningen. Ökad förståelse kan 
förändra sjuksköterskors fördomsfulla attityder till att bli mer tillmötesgående och 
därmed främja individernas hälsa. Framtida forskning om självskadebeteende bör 
fokusera mer på vårdmötet ur patientperspektiv och deras upplevelser av erhållen vård. 
Utveckling av ett standardprotokoll där individerna själva får skatta sina upplevda 
erfarenheter av vården kan underlätta och främja sjuksköterskor i deras arbete med 
denna patientgrupp och öka individer med självskadebeteendes tillfredställelse av 
vården. Förbättrad interaktion mellan vårdinstanser som möter denna problematik krävs 
för att fånga upp individerna i tid och tillgodose dem med en adekvat vård. Som 
sjuksköterska är det viktigt att alltid ha i åtanke att även små omvårdnadsåtgärder där 
man ser, lyssnar och bekräftar individen bakom ärren är betydelsefulla och gör skillnad. 
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Självskada Self-harm   Self-harm  
Self-injury  

Self-harm 

Bemötande Attitude  
Approach  
Encounter  

Attitude 
Approach 
Encounter 

Staff attitude 
Approach 
Encounter 

Upplevelse Experience  Experience Experience 

Skära  Cutting Cutting Cutting 

Förståelse Understanding Understanding  
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Etik  Ethic*  

Självskadebeteende Self-harming 
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Self-harming 
behaviour 

Self-harming 
behaviour 

Påverkan Impact Impact Impact 
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Operatorer 
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Urval 1 Urval 2 
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26 

Cinahl Self-harm AND attitude 
Limits: English, 
research article, 2003-
2013, peer reviewed 

44 14 3 1 

2013-02-
26 

Cinahl Self-injury AND 
attitude 
Limits: English, 
research article, 2003-
2013, peer reviewed 

4 4 1 1 

2013-02-
27 

Cinahl Self-harm AND 
understanding 
Limits: English, 
research article, 2003-
2013, peer reviewed 

33 10 5 0 

2013-02-
27 

Cinahl 
headings 

Fritext: Self-injury 
behavior 
Ämnesord: Ethical 
issues, Nursing, 
Pathology, Trends 
Limits: English, 
research article, 2003-
2013, peer reviewed 

11 5 2 0 

2013-02-
27 

Cinahl Self-harm AND 
experience AND 
attitude 
Limits: English, 
research article, 2003-
2013, peer reviewed 

10 5 1 0 

2013-03-
12 

PubMed Self-harm AND attitude 
Limits: English, 10 
years 
 

117 20 2 1 

2013-03-
12 

PubMed Self-harm AND 
experience 
Limits: English, 10 
years 
 

130 17 2 1 
 
 

2013-03-
13 

PsycInfo Self-harm AND staff 
attitude 
Limits: English, 2003-
2013, peer reviewed 

39 1 1 1 
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15 

Cinahl  Self-harm AND ethic* 
Limits: English, 2003-
2013, research article, 
peer reviewed 
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Cinahl Self-injury AND 
cutting 
Limits: English, 2003-
2013, research article, 
peer reviewed 

11 6 1 1 

2013-03-
26 

Cinahl Self-harm AND 
understand* 
Limits: English, 2003-
2013, research article, 
peer reviewed 

45 10 3 0 

2013-03-
26 

Cinahl Self-harm AND 
encounter 
Limits: English, 2003-
2013, research article, 
peer reviewed 

4 2 1 0 

2013-03-
26 

PubMed Self-harming behavior 
AND impact 
Limits: English, 10 
years 

15 5 2 1 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
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Cinahl 

Fish, R., & 
Duperouzel, H. 

‘Just another day 
dealing 
with wounds’: 
self-injury and 
staff-client 
relationships 

Att granska 
relationerna mellan 
vårdpersonal och 
patienter med ett 
självskadebeteende, 
ur ett 
patientperspektiv.   

Metod: Fenomenologisk studie med 
djupintervjuer.  
Urval: Deltagarna bestod av 5 kvinnor 
och 4 män som alla bodde på en 
säkerhetsanstalt . Inklusionskriterierna 
var självskadebeteende utan avsikt att 
ta sitt liv, att de kunde formulera sig 
och ge betydande insikter i deras 
erfarenheter relaterat till sitt 
självskadebeteende. Samt att de gav 
samtycke till att delta i studien.    
Bortfall: Ej angivet. 

Relationerna till vårdgivarna hade 
stor betydelse för hur dem 
upplevde vården. Deltagarna 
upplevde många gånger att de inte 
blev sedda eller lyssnade på av 
vårdpersonal. 

 

Grad 3 

2009 
Norge 
PsycInfo 

 

 

Holm, A-L., & 
Severinsson, E. 

Desire to survive 
emotional pain 
related to self-
harm: A 
Norwegian 
hermeneutic 
study 

Att utforska och tolka 
kvinnors önskan om 
att överleva 
emotionell smärta 
relaterat till 
självskadebeteende. 

Metod: Hermeneutisk tolkningsansats 
med djupintervjuer. 
Urval: 13 kvinnor bosatta i Norge med 
självskadebeteende och diagnosen 
emotionellt instabil 
personlighetsstörning ingick i studien. 
Bortfall: Ej angivet. 

Självskadebeteendet sågs som en 
ritual för att upprätthålla 
känslomässig lättnad och för att 
överleva. Sjuksköterskors roll är att 
hjälpa individerna att överleva 
känslor av skam och skuld relaterat 
till ett självskadebeteende.   

Grad 1 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

                    

2004 
Sverige 
Cinahl 

Lindgren, B-M., 
Wilstrand, C., 
Gilje., & 
Olofsson, B. 

Struggling for 
hopefulness: a 
qualitative study 
of Swedish 
women who self-
harm 

 

 

Att beskriva hur 
individer med 
självskadebeteende 
upplever vården de 
erbjuds och vården de 
önskar. 

Metod: Kvalitativ ansats med 
strukturerade frågor. De personliga 
berättelserna användes för att samla 
data om hur deltagarna upplevde 
vården och hur de önskade att vården 
var.  Resultatet analyserades sedan 
med hjälp av en kvalitativ 
begreppsanalys.  
Urval: 9 kvinnor deltog i studien. 
Inklusionskriterier var kvinnor eller 
män med en historia av 
självskadebeteende, att de talade 
flytande svenska samt att det gav sitt 
samtycke till att medverka i studien.  
Bortfall: Ej angivet. 

Resultatet visar på skillnad mellan 
upplevd vård och önskad vård. Det 
är viktigt att sjuksköterskor ser 
individen bakom 
självskadebeteendet och förstår 
vikten av ett bekräftande 
förhållningssätt som kan främja 
hoppfullhet hos personer med ett 
självskadande beteende.  
 

Grad 1 



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod     Bilaga C:3 
 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

                    

2011 
Sverige 
PubMed 

Lindgren, B-M., 
Öster, I., Åström, 
S., & Hällgren 
Graneheim, U. 

”They don´t 
understand… 
you cut yourself 
in order to live.” 
Interpretative 
repertoires 
jointly 
constructing 
interactions 
between adult 
women who self-
harm and 
professional 
caregivers 

Att belysa och tolka 
repertoarer som 
tillsammans 
konstruerar 
interaktionen mellan 
vuxna kvinnor som 
självskadar och 
vårdgivare på en 
psykiatrisk 
vårdavdelning. 

Metod: Empirisk etnografisk 
observationsstudie på en psykiatrisk 
vårdavdelning över en period av 6 
månader. Observationen innehöll även 
spontana reflekterande frågor för att 
bredda förståelsen av beteendet. 
Urval: 6 kvinnor inskrivna på 
psykiatrisk vårdavdelning på grund av 
sitt självskadebeteende. 
Bortfall: Ej angivet  

Studien beskriver vikten av möten 
där sjuksköterskor intar en jämlik 
och stödjande position med 
individer med självskadebeteende 
där erfarenheter från båda parter 
kan utbytas och impliceras i 
vården. Sjuksköterskor behöver 
främja hopp hos individen genom 
att erbjuda tid för att träffas, prata 
och lyssna.  

Grad 1 

 

 

 

 

 

 

2012 
England 
Cinahl 

Marzano, L., 
Ciclitira, K., & 
Adler, J. 

The impact of 
prison staff 
responses on 
self-harming 
behaviours: 
Prisoners´perpect
ives  

Att förstå hur hälso 
och kriminalvårds-
personals attityder till 
självskadebeteendet 
påverkar internernas 
fortsatta beteende och 
deras efterföljande 
vård.  

Metod: Semi-strukturerade intervjuer. 
Urval: 20 vuxna män i fängelse med 
repetitivt självskadebeteende. 
Individer med avsikt att ta sitt liv 
exkluderades från studien.  
Bortfall: Ej angivet. 

Hälso- och sjukvårdspersonal inom 
kriminalvård var övervägande 
negativt inställda till individer med 
självskadebeteende och deras vård 
efter självskadehandlingar. Det 
krävs ökad förståelse för hur 
personalens negativa attityder 
påverkar självskadebeteendet. 
Även hur förståelsen praktiseras 
framkom som en viktig aspekt. 

Grad 1 



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod     Bilaga C:4 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

                    

2005 
England 
Cinahl 

Reece, J. The language of 
cutting: initial 
reflections on a 
study of the 
experiences of 
self-injury in a 
group of women 
and nurses 

Att beskriva kvinnor 
som skadar sig själva 
och sjuksköterskors 
uppfattningar kring 
den rådande 
diskursen om 
självskadebeteende.  

Metod: Grounded theory med 
ostrukturerade intervjuer, där 
deltagarna ställdes öppna frågor.  
Urval: 14 sjuksköterskor och 9 kvinnor 
med självskadebeteende. 
Bortfall: En respondent var inte villig 
att prata om sina problem, men 
skickade istället brev och dikter som 
analyserades och användes i studien. 

 

Sjuksköterskor i studien kände 
behov av att kontrollera patienter 
med självskadebeteende, samtidigt 
som deltagarna i studien upplevde 
brist på kontroll över sina kroppar 
och livssituation. Skärandet blev 
därför en strategi för att uppnå en 
känsla av balans i livet, vilket 
många sjuksköterskor hade svårt att 
hantera.  

Grad 2 

2005 
England 
PubMed 

Sinclair, J., & 
Green, J. 

Understanding 
resolution of 
deliberate self-
harm: quality 
interview study 
of 
patients´experien
ces 

Att utforska den 
bakomliggande 
historien hos 
individer med ett 
självskadebeteende 
men som ej längre 
skadar sig själva, för 
att förstå deras 
upphörande av 
självskadebeteende 
och identifiera 
potentiella adekvata 
implikationer för 
hälso- och sjukvård. 

Metod: Kvalitativ ansats med 
djupintervjuer. Studien är en 
uppföljningsstudie och en del av en 
större kohortstudie på 150 deltagare.  
Urval: 31 av deltagarna från den 
ursprungliga kohortstudien som inte 
hade skadat sig själva under de senaste 
två åren kontaktades. Utav dessa 
deltagare gjordes ett selektivt urval av 
20 deltagare, som representerade den 
spridning på kön och historia av 
självskadebeteende som den 
ursprungliga kohortstudien gjordes.  
Bortfall: Ej angivet. 

Patienter med ett förflutet 
självskadebeteende upplever brist 
på kontroll över sina liv och dåliga 
relationer. Vårdgivarnas roll är att 
kunna identifiera och behandla 
individer med ett före detta 
självskadebeteende för att de inte 
ska ta till andra ohälsosamma 
strategier för att hantera sin 
emotionella smärta.  

 

Grad 2 



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod     Bilaga C:5 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

                    

2009 
England 
Cinahl 

Walker, T. Seeing beyond 
the battled body-
An insight into 
selfhood and 
identity from 
women´s 
accounts who 
self-harm with 
diagnosis of 
borderline 
personality 
disorder 

Att undersöka och 
utforska subjektiva 
upplevelser hos 
kvinnor som har ett 
självskadebeteende 
och diagnosen 
emotionellt instabil 
personlighetsstörning. 

Metod: Djupgående narrativ 
intervjustudie enligt Ussher´s modell, 
vilken innebär att forskarna arbetade 
med kvinnorna istället för att studera 
dem.  
Urval: 4 kvinnor med en historia av 
självskadebeteende och vilka hade 
diagnosen ”Emotionellt instabil 
personlighetsstörning”. 
Bortfall: Ej angivet. 

För vårdpersonal som arbetar med 
individer med självskadebeteende 
är det värt att vara medveten om 
hur fördomar och stigmatisering 
påverkar en individs självkänsla 
och känsla av sammanhang i mötet 
med vården. Genom att fokusera på 
individen och uppmuntra till 
berättande bidrar till ökad kunskap 
och förståelse för beteendet. Ökad 
förståelse medför att det går att se 
människan bakom ärren. 

Grad 1 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 4. Klassifikation     Bilaga D 

Självskadebeteende enligt 
Favazza (1996) 

Patologiskt 
självskadebeteende 

Ohälsosamt beteende 
(Riskbeteende där man 
avsiktligt utsätter sig för 

faror) 

Självmordsbeteende  
(handlingar som görs med 

syfte att ta sitt eget liv) 
Självskadebeteende 

Stereotypt 
självskadebeteende 

(Rytmiska dunkningar) 

Allvarligt 
självskadebeteende 
(Stympning av egna 

kroppsdelar)  

Ytligt/medelsvårt 
svälvskadebeteende 

(vävnadsskador som skär- 
eller brännsår) 

Socialt kulturellt 
accepterat 

självskadebeteende 

Fakirism, modifiering av 
kroppen och andra 

handlingar relaterade till 
religion, trender och 

utseendeideal 

Favazzas (2011) klassifikation över självdestruktivt beteende 
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