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Sammanfattning 
Självskadebeteende är ett relativt begränsat forskningfenomen. Ofta utförs självskadan i 

ensamhet med skador som inte alltid kräver sjukhusvård. Vårdvetenskapen har legat till 

grund för den teroritiska förankringen och diskussion av resultatet. Syftet var att belysa 

kvinnliga patienters upplevelse av att leva med självskadebeteende. Metoden som 

används i litteraturgenomgången är kvalitativ innehållsanalys. Resultatet bygger på elva 

kvalitativa artiklar som tidigare granskats. Huvudfynden av upplevelser sammanställdes 

i kategorier och subkategorier och berör ”upplevelser av skuld och skam”, ”upplevelse 

av självskada som inre emotionell lindring” och ”upplevelser i mötet med vården”. Den 

sistnämnda kategorin tilldelades subkategorier som längtan av att bli tagen på allvar, 

kränkt och ej respekterad samt förväntningar.  Den subjektiva upplevelsen av 

självskadebeteende utgör ett lidande. Sjuksköterskan bör se denna patientgrupp utifrån 

ett helhetsperspektiv i omvårdnadsarbetet. Ökad kunskap och förståelse om 

självskadebeteende är betydelsefullt för såväl patient, närstående och vårdpersonal.  
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1 Inledning 
En litteraturgenomgång valds för att få ökad kunskap om hur patienter upplever att leva 

med ett självskadebeteende. Val av ämnesområdet gjordes bland annat utifrån att vi i det 

kliniska arbetet träffat patienter som tillfogar sig självskada. Vår erfarenhet är även att 

vårdpersonal kan uppleva dessa patienter som särskilt krävande med bland annat behov 

av ökad uppmärksamhet och som manipulativa. Vår uppfattning är att det finns en 

osäkerhet i vården och att personer med självskadebeteende utsätts för onödigt 

vårdlidande då vårdpersonal ofta inte vet hur beteendet kan bemötas. Med stöd av 

tidigare forskning vill vi belysa upplevelsen av att leva med ett självskadebeteende. Att 

synliggöra och sprida kunskap om självskadebeteende som fenomen anser vi vara av 

stor betydelse för upprätthållande av en säker och professionell psykiatrisk vård. I 

Socialstyrelsen (2005) beskrivs att sjuksköterskans arbete ska bygga på en helhetssyn av 

patienten. Genom vår litteraturgenomgång betonas vikten av det ontologiska antagande 

om att människan bör ses som helhet (Dahlberg, Segesten, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

2 Bakgrund 

2.1 Förekomst och orsak till självskadebeteende  

I Sverige finns en begränsad kartläggning om självskadebeteende. Mörkertalet är stort, 

oftast sker beteendet i ensamhet och skadorna kräver inte alltid sjukhusvård. Vanligt är 

även att dessa personer feltolkas vid sjukvårdskontakt och självskadan misstas för ett 

självmordförsök. Det antas dock att minst en procent av flickor mellan 13-18 år någon 

gång skadat sig själva genom att skära sig (Socialstyrelsen, 2004). I BRIS (2012) 

framkom att självskadebeteende motsvarade 5,4 % av alla kontakter med barn och 

ungdomar. I England söker en halv miljon människor varje år sjukvård på grund av 

självskadehandling, största andelen är ungdomar (Cooke & James, 2009).  Flera teorier 

finns om orsaker till ett självskadebeteende. En biologisk orsak kan exempelvis vara låg 

halt av serotonin i blodet vilket ger ett impulsivt och aggressivt beteende, där 

psykologisk förklaring kan vara att individen har en borderline diagnos då 

självskadebeteende är en del av symtomen. Kulturella aspekter kan exempelvis handla 

om att bränna sin kropp enligt en ritual (Duffy, 2006).   

 

2.2 Definition av självskadebeteende 
Vad som avses med självskadebeteende kan vara svårt att definiera då det inte ses som 

en egen psykiatrisk diagnos. Självskada förekommer i dagsläget i samband med andra 
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tillstånd som exempelvis depression, ångestsyndrom, missbruk och 

personlighetsstörningar (Skegg, 2005). I kommande version av DSM-V har det 

förslagits att självskadebeteende ska vara en egen diagnos och benämnas non-suicidal 

self-injury (icke-suicidalt självskadebeteende), (De Leo, 2011). Självskada kan 

definieras som lätt till medelsvår yttre kroppsskada. Självskadebeteendet kan ta sig i 

uttryck som skärande, rispande, brännmärka sig eller sticka ett föremål i sin kropp, allt 

för att tillfoga sig självskada utan att ta begå självmord (Socialstyrelsen, 2004). Intresset 

för självskadebeteende tog fart i slutet av 1960-talet, då fenomenet uppmärksammades 

och fick benämningar som skärande och sedan enligt engelskan wrist cutting eller wrist 

slashing, vilka anspelar på självskadebeteendet att skära sig i handleden (Woldorf & 

Kuntz, 2005). Definitionen av självskadebeteendet har visat sig vara svår, då 

självskadebeteendet haft ett flertal olika benämningar, såsom self-harm, self- injury, 

self-inflicted-violence och parasuicide. Oklarhet över vilka handlingar som innefattas i 

självskadebeteende och var gränsen till självmord ska dras har funnits på grund av ett 

flertal olika benämningar (Åkerman, 2009).  

 

Den amerikanske psykiatrikern Armando Favazza (2011) har utarbetat den mest 

använda klassifikationen på självskadebeteende.  Han  delar upp självdestruktivt 

beteende i två stora grupper, socialt- och kulturellt accepterat självskadebeteende samt 

patologiskt självskadebeteende. Den första gruppen hör samband med kulturellt 

accepterande beteende relaterat till olika ritualer eller andra händelser som går att 

koppla till religion, tradition och kroppsideal. Gruppen patologiskt självskadebeteende 

delar han in i ytterliggare tre kategorier:  

1. Allvarligt självskadebeteende, som avser svåra självskador som främst kan relateras 

till allvarlig psykos. Handlingarna kan vara så allvarliga att det kan få ett dödligt utfall, 

självskadaren kan exempelvis amputera kroppsdelar.   

2. Stereotypt självskadebeteende vilket förekommer främst hos personer med 

utvecklingsstörning, autism och psykotiska personer. Skadorna kan här handla om att 

dunka huvudet i en vägg upprepade gånger.  

 

3. Ytligt- eller medelsvårt självskadebeteende kan översättas till engelskans moderate 

self mutilation och self- injurious behaviour. Beteendet utgörs av en medveten handling, 

utan avsikt att ta sitt liv, skadorna sker impulsivt eller tvångsmässigt och utmärkande är 

vävnadsskador genom skär och brännsår. Detta arbete avser självskadehandlingar enligt 
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den sistnämnda kategorin vilket Favazza (2011) benämner som den mest 

förekommande typen av självskadebeteende.   

 

2.3 Självskadebeteende som fenomen 
Självskadebeteendet börjar i tidiga tonåren och utförs oftast i ensamhet. Beteendet följer 

ofta med in i vuxenlivet. Självskadebeteendet anses bero på människans medfödda 

sårbarhet i förhållande till yttre krav. Självskadebeteende är mycket vanligare bland 

flickor än bland pojkar. Bidragande faktorer som anses föranleda beteendet är olika 

händelser, exempelvis ett avvisande, barndomstrauma som misshandel eller sexuellt 

utnyttjande vilket orsakar olustkänsla  (Socialstyrelsen, 2004) . Enligt Rissanen, Kylmä 

och Laukkanen (2008) orsakas självskadebeteende av bland annat bristande självkänsla, 

ensamhet, rädsla för våld och tidigare erfarna konflikter. Beteendet beskrivs kunna 

utlösas av vanliga känslor och upplevelser som uppstår i tonåren. Strax innan en 

självskada beskriver flera individer känslan av tomhet, avdomning eller känslomässig 

avstängdhet (Socialstyrelsen, 2004). Självskadehandlingar i form av att skära eller 

bränna sig blir ett sätt att känsloreglera, det anses även kunna bryta ett dissociativt 

tillstånd. Genom att tillfoga sig självskada förblir det ett enkelt sätt att hantera svåra 

situationer. Skadorna kan uttryckas som copingstrategi, underlätta att hålla kontakten 

med verkligheten och undvika djup depression. Självskadebeteendet blir ett sätt att 

överleva och ha kontroll vilket ger energi att fortsätta (Solomon & Farrand, 1996). 

Många av de som självskadar sig, upplever det som lättare att säga att handlingen 

utfördes i syfte att dö. Svårighet ligger i att förklara varför man tillfogar sig sådan skada 

som kan innebära risk att ta sitt liv (Åkerman, 2009). 

 

2.4 Teoretisk referensram 

Detta arbete har ett vårdvetenskapligt perspektiv (Dahlberg et al., 2003). Vårdare med 

vårdvetenskaplig förankring har fokus på patientens livsvärld ur sitt livssammanhang 

och strävar efter förståelse hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande upplevs och 

inverkar på patienten. Livsvärlden avser individens unika upplevelse av världen, hur 

den erfars ur sitt eget perspektiv. I arbetet avses individens upplevelse vara personens 

levda erfarenhet. Det är genom kroppen vi har tillgång till ett liv både psykiskt, fysiskt, 

existentiellt och andligt, därav begreppet subjektiv kropp (Dahlberg et al., 2003). Inom 

vårdvetenskapen tas tre begrepp av lidande upp: livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande (Eriksson, 2001). Livslidande berör hela människan och hennes 

livssituation och relateras till allt vad det innebär att leva. Sjukdomslidande utgörs av 



  
 

4 

det lidande individen orsakas av i samband med sjukdom, framförallt när individen 

drabbas av fysisk- och/eller psykisk smärta. Vårdlidande kännetecknas av det lidande 

som skapas av en felaktig, ofullständig och/eller utebliven vård (ibid). Lidandet kan 

lindras genom att vårdpersonal samtalar med individen.  Stödjande samtal kan bidra till 

att individen upplever ett människovärde och delaktighet i vården (Dahlberg et al., 

2003). För personer med självskadebeteende finns lidandet inuti men syns på kroppen i 

form av fysiska skador. Självskadorna ger uttryck för det livslidande som det innebär att 

leva med inre emotionell smärta.  

 

3 Problemformulering 
Mörkertalet bland självskadande kvinnor är troligtvis mycket stort, i Sverige finns en 

begränsad kartläggning om självskadebeteendet. Självskadebeteendet är förknippat med 

mycket lidande och svårt för omgivningen att förstå. Därför är det av yttersta vikt att ny 

forskning inom problemområdet tillförs. Vår uppfattning är att dessa personer ofta 

bemöts oproffesionellt vid sjukvårdskontakt och att det finns en osäkerhet i vården om 

hur personer med självskadebeteende på bästa sätt ska bemötas. Personer med 

självskadebeteende kan därför utsättas för onödigt vårdlidande. Genom ökad förståelse 

kring personer med självskadebeteende och hur de upplever problematiken kan vi som 

sjuksköterskor tillgodose deras behov bättre. Hur beskriver kvinnor upplevelsen av att 

leva med ett självskadebeteende?  

 

4 Syfte 
Syftet är att belysa kvinnliga patienters upplevelser av att leva med självskadebeteende. 

 

5 Metod 
En litteraturgenomgång har genomförts med hjälp av Fribergs (2006) analys av 

kvalitativ forskning, då den ter sig lämpad för syftet, att belysa upplevelser. En styrka i 

att göra en kvalitativ litteraturgenomgång är att den breddar antalet deltagare inom olika 

områden och geografiska platser, vilket inte skulle vara möjligt om vi själva skulle 

genomföra intervjustudie.  

 

5.1 Datainsamling 
Datamaterial för litteraturgenomgången innefattar elva vetenskapliga artiklar av 

kvalitativ metod. Inklussionskriterium var att artiklarna skulle vara vetenskapliga (Polit 

& Beck, 2012), handla om kvinnliga patienter och deras upplevelser av att leva med 
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självskadebeteende, samt vara publicerade senast år 2000. I litteraturgenomgången har 

tidigare forskning granskas kritiskt, utifrån ett problem som skall identifieras och 

undersökas för att få en ökad kunskap om ämnet, i strävan att förstå helheten inom valt 

område (Polit & Beck, 2012). Vi genomförde tillsammans litteratursökning i 

sökmotorerna Cinahl, PubMed, PsycInfo via Växjös universitetsbibliotek, se bilaga 1. 

Sökorden som använts är: Self-harm, self-injury, self- injurious behavior, experience, 

patient experience, nursing. I Swedish Mesh söktes synonyma ämnesord fram för att 

bredda antalet sökord. De sökord som inte fanns som ämnesord söktes istället som 

fritextord, se bilaga 1. När vetenskapliga artiklar hittats och som ansågs relevanta mot 

syftet sparades dessa och granskades. För att ytterligare säkerställa att de artiklar som 

hittats var relevanta, granskades de var för sig av båda författarna och sedan gemensamt 

för att exkluderas om de inte stämde mot valt syfte.Vid en manuell sökning i 

referenslistor, hittades intressanta titlar. Valda titlar söktes i alla databaser och tre 

artiklar hittades, som ansågs motsvara syftet.  

 

5.2 Dataanalys 
Artiklarna i litteraturgenomgången är analyserade utifrån SBU kvalitetsgransknings 

mall (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012). Utifrån 

kvalitétsmallen kunde artikeln bedömmas i tre olika nivåer. I resultatet av 

artikelgranskningen bedömdes fem artiklar ha medelhög och sex vara av hög 

vetenskaplig kvalité, se bilaga 2. Det kvalitativa innehållet i studiernas resultat lästes 

först enskilt upprepade gånger, där vi noterat meningsbärande enheter. Därefter 

färgmarkerades upplevelserna för att urskilja de delar i texten som beskrev upplevelser 

relaterat till självskadebeteende. Artiklarna lästes sedan gemensamt för att skapa en 

uppfattning av essensen i resultatet och jämföra de meningsbärande enheter som 

plockats ut och ge dessa en kod för att sedan kunna kategorisera. Detta underlättade 

identifieringen av likheter och skillnader i artiklarna. De markerade upplevelserna i 

artiklarnas resultat sammanfördes till ett dokument, för att ge en tydligare överblick av 

det som skulle analyseras. Slutligen identifierades tre kategorier och tre subkategorier, 

vilka presenteras i resultatdelen.  

 

5.3 Forskningsetiska överväganden 
Målet har varit att försöka ge en rättvis bild av artiklarna och de tolkningar som gjorts. 

Vi har inkluderat all information som svarat mot vårt syfte, detta för att inte förvränga 
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och påverka resultatet. Citat och referenser har återgivits korrekt för att otydlighet 

gentemot upphovsmän inte ska förekomma.  

 

6 Resultat 
De kvinnliga patienternas upplevelse kategoriserades utifrån författarnas analys av 

materialet. Resultatet presenteras efter dessa tre kategorier: upplevelsen av skuld och 

skam, upplevelsen av självskada som inre emotionell lindring och upplevelsen av mötet 

med vården. 

 

6.1 Upplevelsen av skuld och skam 
Flera studier bekräftade att kvinnorna hade upplevt en kaotisk uppväxt med till exempel 

skilsmässa, missbruk och övergrepp, som bidragit till upplevelsen av att inte ha blivit 

sedd. Kvinnor uttryckte att ingen hörde eller såg dem när de försökte påkalla 

uppmärksamhet (Hume & Platt, 2007; McAndrew & Warne, 2005; Reece, 2005 Sinclair 

& Green, 2005 och Weber, 2002). Även känslor av skam och skuld uttrycktes över 

självskadebeteendet, samtidigt var de ovilliga att lägga en extra börda på familjen. En 

kvinna beskrev hur hennes föräldrar hade; ”enough to deal with” (Hume & Platt, 2007 

s. 4). Kvinnorna ville inte ha uppmärksamhet när de skar sig. Uppmärksamhet medförde 

att gå tillbaka till barndomen, vilket innebar att bli avvisad, förödmjukad, kränkt och 

förlöjligad (Holm & Severinsson, 2010). “I struggle to cope with responsibility towards 

myself and my family. It is about hating myself and my body, feeling disgusting. There 

are many difficult feelings behind my self-harm. In this condition, I have often been 

committed involuntarily. I feel powerless in the same way as the professionals. I cannot 

think normally and am unable to explain or understand the terminology. I cannot trust 

anybody, not even myself” (Holm & Severinsson, 2010 s. 54) Att inte hitta något rimligt 

alternativ till självskada utan bara fly från den skuld och skam som ständigt gör sig 

påmind, förklaras av följande kvinna: ” Who is to blame, me or them?” (Holm & 

Severinsson, 2010 s. 54). Andra beskrev det som ett sätt att imponera på andra, till 

exempel vänner och bekanta (Hume & Platt, 2010). Detta förvärrade känslorna av skam 

över den egna kroppen och upplevdes som en bekräftelse på bristande värde (Harris, 

2000). 

 

6.2 Upplevelse av självskada som inre emotionell lindring 

Några kvinnor uppgav att de blev initierade till att utföra självskadehandling efter att 

exempelvis läst en bok om ämnet, tittat på ett TV program, genom nätverk på internet 
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eller ta efter andra. Detta blev ett inlärt beteende (Craigen & Milliken 2010).  I flera 

studier framkom att kvinnorna levde med en inre smärta som endast kunde stoppas 

genom att tillfoga yttre fysisk skada. Självskadebeteendet blev ett sätt att kommunicera 

den inre smärtan (Harris, 2000; Holm & Severinsson, 2010, Hume & Platt, 2007; 

Schoppmann , Schröck, Schnepp & Büscher, 2007).  Känslan av skuld och skam 

beskrevs följa med en självskadehandling.  Detta lades till kvinnornas känslomässiga 

stress och tjänade till att föreviga sina "behov" att självskada och hantera dessa känslor 

(Duperouzel & Fish 2010).  

 

Att självskada sig, togs ofta till för att ge uttryck för andra känslor ”The pain inside was 

so much and I didn´t want to talk about it, so it was just easier to cut and feel some sort 

of physical manifestation of the emotional pain.” (Craigen & Milliken, 2010 s. 120). Att 

skära sig kunde beskrivas som att inte kunna gråta, ett sätt att få ut den emotionella 

smärtan (Craigen & Milliken 2010; Reece, 2005). “I really would like to stop self-

harming but feel I can‟t because I am addicted to it. I couldn‟t live without the release it 

gives me. The buzz you get from it. If I could find a way of coping without harming 

myself, it would be fantastic.” (Harris, 2000 s.169). Självskadebeteendet upplevdes som 

ett slags självhjälp, men där lösningen även förorsakade problem för dem i livet. Ofta 

beskrevs att ingen framtid kunde ses utan att skada sig (Duperouzel & Fish, 2010). ”I 

think jogging would give me the same relief but cutting is easier and acts much faster 

and that is what I want in these moments – a prompt relief” (Schoppmann, et al., s.592). 

I Holm och Severinsson (2010), Hume och Platt (2007) och Schoppmann et al. (2007) 

uttrycktes att självskadebeteendet är ett sätt att lindra smärtan inom sig, lätta på 

ångesten och att hantera sitt hat till sig själv. 

 

6.3 Upplevelser i mötet med vården 
6.3.1 Längtan av att bli tagen på allvar 

Kvinnorna beskrev att när personalen satte sig ner för att samtala och verkligen lyssna 

upplevdes det som hjälpsamt. Sjuksköterskans förmåga att visa tillit och tro kunde 

avleda kvinnan från att skada sig själv (Weber, 2002). Vissa upplevde vårdpersonalen 

som positiva, sympatiska och förstående. Andra kvinnor upplevde stort missnöje över 

vårdpersonalen, främst bland de som arbetade inom akutsjukvården (Hume & Platt, 

2007; Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004; Schoppmann et al., 2007; Weber, 

2002).  Förståelsen om de bakomliggande orsakerna till självskadebeteendet var 

betydelsefullt för etablerandet av en god vårdrelation (Schoppmann et al., 2007).  I 
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Craigen och Milliken (2010), Harris (2000) och Lindgren et al. (2004) beskrevs hur 

vårdpersonalens bemötande påverkade den egna synen på sig själv, både positivt och 

negativt. Om vårdpersonalen visade uppskattning, såg och trodde på kvinnorna hjälpte 

det dem att se och tro på sig själva (Lindgren et al., 2004). Om de däremot bemöttes 

med en likgiltig attityd förstärktes den känslomässiga stressen kvinnorna upplevde 

(Harris, 2000). Flera studier (Craigen et al., 2010; Duperouzel & Fish, 2010; Harris, 

2000; Reece, 2005) belyste att kvinnorna upplevde att vårdpersonal inte visade 

förståelse för dem och att de även saknade förståelse för självskadebeteendet. “I was 

told to go home and have a bath. I said, you don‟t know what the hell you are talking 

about, you are asking someone who actually doesn‟t like their body to go and sit in a 

bath . . . Can you imagine that?” (Reece, 2005 S. 567). Lindgren et al. (2004) menar att 

kvinnorna upplevde sig som en människa med tillgångar när personalen såg dem som 

individer med resurser. Stödet som personalen gav bekräftade deras mänskliga värde. 

Kvinnorna upplevde att de bemöttes av personal som visade omtanke, något som kunde 

kännas betryggande, lindra lidandet samt minska känslan av ensamhet. När upplevelsen 

av att inte bli sedd, trodd på, värderade eller förstådda, upplevde de sig försummade och 

inte tagna på allvar (Lindgren et al., 2004). 

 
6.3.2 Kränkt och ej respekterad  

I Lindgren et al. (2004) uttryckte kvinnorna att personal som inte förstod dem, 

uppträdde utan förståelse och ibland även respektlöst. Både Craigen et al. (2010) och 

Harris (2000) belyser att kvinnorna i samtal med personal inte upplevde att de var på 

samma nivå. Rädsla för att ingen skulle förstå dem medförde att de inte vågade berätta 

om sina känslor. Schoppmann et al. (2007) beskrev att beröring upplevdes negativt och 

svårhanterligt, vilket gjorde att de inte tillät beröring från personal. Om personalen kom 

för nära fysiskt skapade det en vilja att kämpa emot (Lindgren et al., 2004). I Harris 

(2000) berättade kvinnorna att de kunde känna sig sämre än innan de tog kontakt med 

sjukvården vilket bidrog till att de skadade sig själva igen. I samma studie beskrevs 

känsla av maktlöshet över att personalen inte tog deras problem på allvar. “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?” (Harris, 2000, s. 168). Lindgren et al. (2004) 

beskriver hur kvinnorna upplevde negativ feedback från personalen. Till exempel 

upplevde de att personalen skällde, skrek och skrattade åt dem efter utförd självskada. 

De uttryckte även rädsla för repressalier från personalen. Vissa kvinnor uppgav att de 

kände sig manipulerade av personalen, vilket ökade deras ångest istället för att få stöd i 
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att lindra den. Många gånger upplevdes yttre kontroll som något negativt, men det gav 

dem mål att arbeta mot. Att gränser sattes upplevdes positivt när de själva inte klarade 

av det (Harris, 2000; Lindgren et al., 2004). I Harris (2000) beskrivs att den fientliga 

vården som riktades mot kvinnor med självskadebeteende var mer uttalande än mot 

andra patientgrupper. Kvinnorna upplevde sig värdelösa när de sorterades i fack och 

inte sågs som unika människor. De utsattes många gånger för kränkande behandling av 

personalen. Vidare beskrevs att kvinnorna behandlades som barn, utsattes för förnedring 

och vägrades behandling.  

 
6.3.3 Förväntningar 

Förväntningarna kvinnorna hade på personalens bemötande skiljde sig från 

verkligheten, bland annat upplevdes att inte personalen hade den kompetens och 

förståelse som förväntades (Lindgren et al., 2004; Reece, 2007). ”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, 2007 s.568). I Lindgren et al., 

(2004) beskrev kvinnorna att när personalen hade en fördjupad kunskap om dem som 

personer, gav det bättre förståelse och därmed en bättre anpassad vård. Men att vara 

intagen på sjukhus upplevdes som skrämmande, främst i uppfattning om brist på 

kontroll. “I remember thinking „I‟m not like them, you‟re not putting me in there 

[deliberate self harm ward].” (Sinclair & Green, 2005). Det fanns önskemål hos 

kvinnorna hur vården kunde utvecklas. Vårdpersonalen kunde få utbildning och träning 

i självskadebeteende, kanske även tillfråga en person med tidigare självskadebeteende i 

hur man bäst tar om hand denna patientgrupp (Duperouzel & Fish, 2010).  

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Den inledande litteratursökningen visade att tillgången på kvalitativt forskingsmaterial 

var begränsat. Flertalet studier fokuserade på vårdpersonalens upplevelser av 

självskadebeteende. En styrka i arbetet anser vi är att tillräckligt material erhölls. 

Möjligen hade en empirisk studie givit ett mer nyanserat resultat, dock begränsades vi 

av tid och resurser. De sökord som ansågs motsvara svenskans självskada, 

självskadebeteende, upplevelser, och kvalitativ på engelska användes som Mesh och 

ämnesord. Även ställningstagandet till Favazza (2011) definition moderate self 

mutilation togs i beaktande som sökord men inkluderades inte då tillräckligt material 

ansågs ha erhållits som var tillräcklig för att beskriva en variation. Urvalet av artiklar 
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gjordes med syftet belysa kvinnliga patienters upplevelse av att leva med 

självskadebeteende. I resultatet inkluderas även artiklar med män, samt personer med 

andra funktionshinder. Detta kan ha påverkat resultatet då det i vissa artiklar var svårt 

att urskilja vilket resultat som bara handlade om kvinnor. Möjligen hade resultatet sett 

annorlunda ut om artiklarna enbart berört kvinnor. Även att vi i våra inklussionskriterier 

valt abstract available och free full text kan ha påverkat vårat sökresultat och bidragit till 

att artiklar inte hittats som varit relevanta. Artiklarna för studien söktes fram i 

databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed vilka anses vara lämpliga då de riktar sig 

mot valt ämnesområde. Manuell sökning genomfördes även i olika tidsskrifter utifrån 

valda artiklars referenslistor för att berika resultatet. För att få fram ett aktuellt resultat 

begränsades publiceringsår till 2000-2012. Elva kvalitativa artiklar analyserades. Den 

geografiska variationen i underlaget för den kvalitativa litteraturgenomgång är brett och 

får ses som styrka i arbetet (Polit & Beck, 2012). Enligt Fribergs (2006) är en kvalitativ 

ansats lämpligast när fokus ligger i att beskriva subjektiva upplevelser. Den kunskap 

som därigenom framträder kan inte ses som generell utan skall ses i sitt sammanhang. 

Vi hade från början en viss förförståelse kring självskadebeteende och ansåg det viktigt 

att under analysen hantera detta, så att våra föreställningar inte skulle påverka resultatet. 

Vi försökte därför vara noggranna i att urskilja dessa upplevelse i artiklarnas resultat. 

Om artiklarna analyserats av någon annan finns möjligheten att de fått en annan 

kvalitetsgrad,  än den som gjorts av oss. Dels på grund av att olika tolkningar samt att 

feltolkningar kan ha gjorts. 

 

De citat som valdes ut har inte översatts med syfte att styrka den ursprungliga kontexten 

och minska risken för feltolkning. I dataanalysen urskiljdes nyckelfynden av kvinnors 

upplevelse i artiklarna och har legat till grund för såväl kategorier som subkategorier i 

resultatet. Tillförlitlighet och pålitlighet i litteraturgenomgången styrks genom tydlighet 

(Polit & Beck, 2012). Forskningsprocessens ska beskrivas så att andra ska kunna 

genomföra och få ett liknande resultat som vi själva. I bilaga 1 redogörs för vår sökning, 

vilket möjliggör att litteratursökningen kan upprepas. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att kvinnor med erfarenhet av att tillfoga sig självskada förmedlade 

upplevelser som endast kan förstås och förklaras subjektivt. Därmed har vi valt att 

diskutera resultatet med teorianknytning enligt de vårdvetenskapliga utgångspunkter 

som definierats i bakgrunden.  
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De smärtsamma upplevelserna som kvinnorna beskrev i de analyserade artiklarna tolkar 

författarna generellt som ett rop på hjälp men även som avsaknad av strategier att 

hantera de kaotiska känslorna. Händelser tidigt i livet förmedlade kvinnorna som 

utlösande faktorer till självskadebeteendet. Orsaker som även O´Connor, Rasmussen 

och Hawton, (2009) styrker genom att framhäva vanliga indikationer för självskada kan 

vara en orolig närmiljö relaterat till bland annat förändring av familjestrukturen, 

mobbning eller annan kränkande behandling. De menar att den psykiska ohälsan 

tenderar utveckla självskadebeteende på grund av en ohanterlig situation. Upplevelse av 

att bli kränkt och respeklöst bemötande bekräftas i Pattersson, Whittington och Bogg, 

(2007) där vårdpersonal ser individer med självskadebeteende som stereotypa, snarare 

än individer och utvecklar antipati mot patienter som självskadar.  Efter vad som 

framgår ur resultatet känns det särskilt viktigt att agera i ett tidigt skede för att hjälpa 

dessa kvinnor att sluta skada sig. Tankar som väckts hos oss är om självskadebeteendet 

är ett allt för komplext fenomen som medför svårigheter i att närma sig problematiken. 

Vi anser dock att som specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatriskvård har man 

den kompetens som krävs för att möta individen utifrån livsvärldsperspektivet. När 

sjuksköterskan möter individens livsvärld anser vi att helhetssynen beaktas vilket kan 

underlätta förståelsen. Ett betydelsefullt huvudfynd anser författarna är det livslidande 

kvinnorna gav uttryck för när de beskrev sig själva som mindre värda präglade av skuld 

och skam över den egna kroppen. Upplevelser som författarna tycker kan 

sammankopplas med det Dahlberg et al., (2003) skriver att känna sig hotad i sin 

existens, där kvinnorna även begränsades av sitt självskadebeteende att uppfylla mål i 

livet. Självskadebeteendet blev således en kortsiktig copingstrategi för att överleva det 

inre emotionella lidandet. Det är av vikt att vårdpersonal tar del av kunskap om lidande 

som förmedlas av individen. Detta medför att vårdpersonal kan förstå och reflektera 

över individen med självskadebeteende och genom detta undvika en allt för ofta 

likgiltig attityd. När vårdpersonal sätter sig in i individens livsvärld och ger en god 

omvårdnad, bevara individens värdighet (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Vi vill även lyfta 

fram den medvetenhet kvinnorna i resultatet beskrev avseende att tillfoga sig självskada. 

Kvinnorna upplevde att självskadebeteendet var felaktigt, men den lindring som 

självskadan skapade var så överväldigande att de inte kunde sluta, vilket i sig gav 

upphov till ett sjukdomslidande.  Kvinnorna betonade både positiva och negativa 

erfarenheter vid kontakt med sjukvården, upplevelser som direkt inverkade på deras 



  
 

12 

självbild. När sjuksköterskan visade på empati och engagemang kunde det förhindra att 

kvinnan tillfogade sig självskada. Detta förhållningssätt avspeglar den etiska kod som 

finns skriven där det bland annat står att sjuksköterskans arbete ska främja hälsa och 

lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Sjuksköterskan kan genom att visa 

medlidande lindra lidande. Skapas utrymme där lidandet bekräftas så underlättar det för 

individen att finna mening med lidandet, vilket kan gynna hälsoutvecklingen (Dahlberg 

et al., 2003).  

 

Resultatet visade att flera kvinnor till stor del upplevde mötet med vården negativt. 

Bristande respekt och avsaknande av värdigt bemötande gav uttryck för det vårdlidande 

dessa kvinnor utsattes för, vilket bekräftas i Lindgren, et al. (2004) och Perseius, 

Öjehagen, Ekdahl, Åsberg och Samuelsson (2003).  Kasén, Nordman, Lindholm och 

Eriksson (2008) nämner att vårdkulturen kan bidra till lidandet om patienten inte ses 

som enskild individ och medverkar i vården. Författarna tolkar resultatet som att 

utebliven vård förstärkte övertygelsen om deras upplevelse av att vara värdelösa 

överensstämde med verkligheten. Ett annat betydande fynd som framträde ur vårt 

resultat var behovet av att få den professionella vård och kompetens som krävdes för att 

inte uppleva sig kränkt. Vi anser att det förr handlade om osäkerhet hos sjuksköterskan 

än att det ligger personliga attityder bakom ett oprofessionellt bemötande av individer 

med självskadebeteende. Thompsson, Powis och Carradice (2008) stödjer författarnas 

tankar och menar att möta personer med självskadebeteende under en längre tid kan 

väcka känslor av frustration och hopplöshet. Det kan vidare leda till att vårdpersonal 

upplever beteendet som en börda. Tron till att individen någonsin kommer sluta att 

skada sig minskar, samtidigt som vårdpersonal kan uppleva ett ansvarstagande över 

personernas liv och välbefinnande skriver samma studie. Således uppstår ett vårdlidande 

om vårdpersonal upplever den självskadande individen som svår (Eriksson, 2001). 

Dahlberg et al. (2003) menar att vårdaren skapar förståelse för individens livssituation 

genom att bemöta med ett öppet sinne och så förutsättningslöst som möjligt. Utifrån 

vårt resultat och de upplevelser kvinnorna beskrev anser författarna att det är av stor 

betydelse att sjuksköterskan har förmåga att sätta sig in i den självskadande individens 

situation och ta ansvar när denne inte klarar det själv. Enligt Perseius, Ekdahl, Åsberg, 

och Samuelsson (2005) befinner de sig i rörelse som för dem framåt och bakåt, från 

förtvivlan och outhärdligt lidande till att kämpa för sin hälsa och ett värdefullt liv.  
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8 Konklusion 
Utifrån resultatet i vårt arbete dras slutsatsen att självskadebeteende är förenat med 

upplevelser som direkt inverkar negativt på individens livssituation. 

Självskadebeteendet har en stark påverkan och blir något att identifiera sig med. En 

ytterliga slutsats som dras utifrån resultatet är det finns brister i bemötande av kvinnor 

med självskadebeteende från vården, vilken kan handla om bristande förståelse för 

problematiken.     

 

9 Implikation 
Avsikten med denna litteraturgenomgång var att kunna tillföra vetenskaplig information 

till vårdpersonal som möter självdestruktiva individer. Vår ambition var även att väcka 

nyfikenhet hos läsaren till att söka ytterliggare kunskap om självskadebeteende och dess 

betydelse för såväl patient som närstående. Vi anser att om sjuksköterskan berikar sin 

kompetens med forskning om självskadebeteende kan det bland annat underlätta 

bemötandet av patientens livsvärld och stödjandet till ett liv utan att tillfoga sig 

självskada. Sjuksköterskan kan även bidra till att sprida ny kunskap om 

bemötandestrategier i det kliniska arbetet. Vi vill framhålla vikten av att förstå 

beteendet ur patientens perspektiv och därmed gynna dennes delaktighet i 

omvårdnaden. Det hade varit intressant att göra jämförelse hur män som självkadar sig 

upplever det, vilka likheter och skillander finns? Vi har även funderat på hur forskning 

beskriver självskadebeteende inom familjen, hur påverkas familjemedlemmar till en 

person med självskadebeteende?  
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abstract available, Jan 2000 – Dec 2012 

 

 

8 

 

1 

 

2012-01-15 

 

PubMed 

 

#6 

“Self-Harm” 

 

Abstract available, full text available, English, Jan 

2000 – Dec 2012. 

 

1551 

 

Ingen vald 

 

2012-01-15 

 

PubMed 

 

#7 

“patient experience” 

 

Abstract available, full text available, English, Jan 

2000 – Dec 2012.. 

 

104557 

 

Ingen vald 

 

2012-01-15 

 

PubMed 

 

#6 AND #7 

 

 

Abstract available, full text available, English, Jan 

2000 – Dec 2012. 

 

 

73 

 

1 



  
 

III 

 

2012-01-15 

 

PsycINFO 

 

#8 “Self-Injurious Behavior” 

 

 

Peer-reviewed, English language, linked full text, 

Jan 2000 – Dec 2012. 

 

 

551 

 

Ingen vald. 

 

2012-01-15 

 

PsycINFO 

 

#9 “Patient experience” 

 

Peer-reviewed, English language, linked full text, 

Jan 2000 – Dec 2012. 

 

 

2867 

 

Ingen vald 

 

2012-01-15 

 

PsycINFO 

 

#8 AND #9“Self-Injurious 

Behavior” 

AND “patient experience” 

 

Peer-reviewed, English language, linked full text, 

Jan 2000 – Dec 2012. 

 

 

5 

 

1 

 

 

2012-01-15 

– 2012-01-

23 

  

Via manuell sökning av 

liknande artiklar och via 

referenslistor hittades 

 

  

 

 

3 

 

 



  
 

IV 

Bilaga 2 Resultatmatris 
 

 

Titel  / Författare  

år / Land 

 

Syfte 

 

Deltagare 

 

Metod  

 

 

Huvudfynd 

 

Kvalitet 

(Hög, 

medelhög, 

låg) 

 
 

The Self-Injury 

Experiences of Young 

Adult Women: 

Implications for 

Counseling 

Craigen, L. M. & Milliken, 

T. E., 2010, USA 

 

 

 

Syftet med  

studien var att undersöka 

unga vuxna kvinnors 

upplevelser av 

självskadebeteende. 

 

N= 10, kvinnor 

 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk ansats, 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor.  

 

Två huvudsakliga kategorier, samt 

subkategorier identifierades:  

Relationers betydelse med såväl familj som 

vänner, samt olika delar av 

självskadebeteende som beskriver delar av 

själva beteendet, som exempelvis inlärt och 

privat. 

                            

 

Medelhög 

 

Hurting No-One Else’s 

Body but Your Own: 

People with intellectual 

Disability who self injure 

in a Forensic Service. 

Duperouzel, H., Fish, R.,  

2010, Storbritannien. 

 

Syftet med denna studie var 

att undersöka erfarenheterna 

av 

självskadebeteende hos 

individer med mild till måttlig 

utvecklingsstörning och bor 

på en medelstor mentalanstalt 

 

N= 9, 5 kvinnor 

och 4 män 

 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk ansats, 

med djupgående 

intervjuer. 

 

Fyra huvudsakliga teman identifierades: 

coping strategier, personal och 

organisatoriskt ansvar i terapeutisk 

kommunikation, observationer/iaktagelser 

och tankar om framtiden. Exempelvis 

strategier som befrielse från extrema 

känslotillstånd, upplevelser från omvärlden, 

att bli kränkt och om ökad kunskap från 

vårdpersonal för få förståelse kring 

självskadebeteendet.  

 

 

 

Hög 



  
 

V 

 
Self-harm: cutting the bad 

out of me. 
Harris, J., 2000, 

Storbrittanien 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet utgick utifrån ett antal 

frågeställningar: Varför så 

många kvinnor känner att de 

vill skada sig själva? Vad det 

är som bidragit till att 

kvinnorna utför självskador? 

Finns det en logik i dessa 

handlingar? 

 

N= 6, kvinnor 

 

 

Kvalitativ metod. 

Empirisk studie, 

Brevkorrespondens. 

 

 

 

Deltagarna uttryckte att hälso- och 

sjukvårdspersonal såg deras 

självskadande som ologiskt och 

irrationellt. De vill att vårdpersonal ska förstå 

att de mår psykiskt dåligt och  att det är 

därför de skär sig. 

 

Medelhög 

 

 

Desire to survive 

emotional pain related to 

self-harm: A Norwegian 

study 

Holm, A, L., & 

Severinsson, E., 2010, 

Norge.  

 

 

 

 

 

Syftet med denna studie var 

att undersöka och tolka 

kvinnors önskan att överleva 

känslomässig smärta relaterad 

till självskada. 

 

N= 13, kvinnor  

 

 

Kvalitativ metod. 

Hermeneutisk design. 

Intervjuer med frågor 

som respendenten 

ombads svara på. 

 

Utifrån intervjuerna framkom ett huvudtema, 

teman och subteman. Kvinnorna beskrev 

vikten av att få känna sig värdig, bli 

respekterade, få stöd och förståelse. Detta 

ansågs nödvändigt i deras kamp för att 

överleva den känslomässig smärta relaterad 

till självskada.   

 

Hög 

 

Appropriate interventions 

for the prevention and 

management of self-harm: 

a qualitative exploration of 

service-users´ view.  

Hume M. & Platt S, 2007, 

Storbritannien. 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka vilka 

uppfattningar personer med 

självskadebeteende har vad 

gäller anledning till 

självskada och den vård som 

ges. 

 

N= 14, 6 kvinnor 

och 8 män 

 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer utfördes, 

utifrån en intervjuguide 

och beskrivande frågor 

ställdes.  

  

I studien framkom det att patienterna var en 

heterogen grupp där respekt för deras 

personlighet och deras sätt att utföra 

självskada skulle tas i beaktande. Personliga 

livshistorier och omständigheter påverkade 

valet av självskada och hade stor inverkan på 

valet av omvårdnadsinsats och eftervård. 

 

 

Hög  

http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrUqvpbBIr6meSbipsVKwr55oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbWnr0u1q7NRsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkiuprFNsaiyPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=124
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrUqvpbBIr6meSbipsVKwr55oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbWnr0u1q7NRsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkiuprFNsaiyPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=124


  
 

VI 

 

Struggling for hopefulness: 

A qualitative study of 

Swedish women who self-

harm.  

Lindgren B-M., Wilstrand 

C., Gilje F, & Olofsson B. 

2004, Sverige. 

 

 

 

 

 

Syftet var att beskriva hur 

patienter som utför 

självskadehandlingar 

upplever den vård de får samt 

vilken vård de önskar. 

 

N= 9, kvinnor 

 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer genomfördes. 

Intervjun skapades ur en 

intervjuguide och bestod 

av fyra frågor. 

 

I studien framkom det att det är viktigt att 

patienten ses som en människa och får 

bekräftelse av sjuksköterskan i syfte att skapa 

hopp hos patienter med självskadebeteende. 

Deltagarna beskriver sina förväntningar och 

erfarenheter av att betraktas som en människa 

med tillgångar, begär, längtan och behov, och 

inte bara som en människa med svårigheter. 

 

 

Hög 

 

 

Cutting across boundaries: 

A case study using 

feminist praxis to 

understand the meanings 

of self-harm 

McAndrew., S. & Warne. 

T, 2005, Storbritannien 

 

 

 

 

Syfte var att beskriva tre 

kvinnors långa erfarenhet av 

självskadebeteende 

 

N=3, kvinnor 

 

 

Kvalitativ metod. 

Kvalitativ deskriptiv 

intervjustudie. 

 

Fyra huvudsakliga tema framkom, samt 

tillhörande subteman. Självskadande lindrar 

inre smärta och ångest. Du pratar men ingen 

hör dig har haft stor inverkan på livet för 

samtliga deltagare. Förväntningar och 

besvikelse från närstående som påverkat dem 

negativt. 

 

 

Medelhög 

 

The language of cutting: 

Initial reflections on a 

study of the experiences of 

self-injury in a group of 

women and nurses.  

Reece, J. 2005, 

Storbritannien 

 

 

 

Syftet var att undersöka hur 

självskadande kvinnor och 

sjuksköterskor resonerar kring 

självskadande. 

 

N= 25, 14 

sjuksköterska 

och 11 kvinnor. 

 

Kvalitativ metod.  

Ostrukturerade 

djupintervjuer spelades 

in.  

 

 

Tre teman framkom: Att självskadan inte är 

personligt mot sjuksköterskan utan ett sätt att 

uttrycka det obeskrivbara,  kroppskännedom 

och att sättet att kommunicera uttrycks 

genom att använda kroppen som verktyg. 

Sjuksköterskan saknade förståelse för syftet 

med självskadebeteendet. Upplevelsen av att 

inte bli tagen på allvar och att kunskap kring 

självskadebeteendet är för liten. 

 

 

 

 

Medelhög 



  
 

VII 

 

Then I just showed her my 

arms…`Bodily sensations 

in moments of alienation 

related to self-injurious 

behavior. A hermeneutic 

phenomenological study. 

Schoppmann, S., Schröck 

R, Schnepp W, & Büscher 

A., 2007,Tyskland. 

 

 

Syftet var att få en inblick i 

hur patienter med 

självskadebeteende upplever 

sina erfarenheter av 

självskada samt att öka 

förståelsen för dessa 

patienters tillstånd. 

 

N=5, 4 kvinnor 

och 1 

sjuksköterska  

 

Kvalitativ metod.  

Fem intervjuer, 99 

observationer och 10 e-

mail. En hermeneutisk 

undersökning med 

intervjuer, observationer 

och e-mail från deltagare. 

 

I studien framkommer det att självskada skall 

ses som en egenhandling som resulterar i ett 

skadligt tillstånd, likaså att förståelsens 

betydelse är viktig i sig själv och i relationer 

mellan sjuksköterskor och patienter. 

De viktigaste resultatet är att utanförskap 

upplevs i flera steg. Om tidiga tecken 

upptäcks kan det hjälpa för att avsluta en 

smärtsam upplevelse av utanförskap. 

 

 

 

Hög 

 

Understanding resolution 

of deliberate self harm: 

qualitative interview study 

of patients´ experience. 

Sinclair J, & Green J.  

2005,  Storbritannien. 

 

 

 

 

Syftet var att utforska om 

patienter med ett före detta 

självskadebeteende förstår 

orsaken till sin självskada och 

varför de utförde denna 

handling, samt att finna 

lösningar gällande 

omvårdnaden. 

 

N= 20, 12 

kvinnor och 8 

män. 

 

Kvalitativ metod. 

Kvalitativa 

djupintervjuer 

genomfördes.  

 

Studien resulterade i tre teman: självskada är 

ett sätt att döva den psykiska smärtan; 

alkoholens roll som utlösande faktor till 

självskada; självskadebeteende till följd av 

svårbehandlad och svårigenkännlig sjukdom.  

Att de med tidigare självskadebeteende 

berättar om sina erfarenheter vad gäller brist 

på kontroll över sina liv.  

 

 

  

Medelhög  

 

Triggers for Self-Abuse: A 

Qualitative Study.  

Weber, M T. 2002, USA. 

 

 

Syftet var att beskriva hur 

kvinnor med 

självskadebeteende på en låst 

psykiatrisk avdelning 

definierar och upplever 

självskada i deras liv. 

 

N=9, kvinnor 

 

Kvalitativ metod. En 

kvalitativ tolkande metod 

med intervju.  

 

I Resultatet framkom att personer med 

självskadebeteende strävar efter att finna 

förståelse från sin omgivning i sina 

handlingar och varför de utför självskada. 

Fyra teman identifierades: deras ursäkt om att 

bli förstådda och få hjälp, utlösande faktorer 

för deras självskadebeteende, orsaken till 

självskadebeteende och hur beteendet kan 

stoppas. 

 

 

  

Hög  

 


