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Självskadebeteende har uppmärksammats allt mer i samhällsdebatten under senare tid. Sjuksköterskan 
möter ofta patienter med ett självskadebeteende. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans 
attityder till patienter med självskadebeteende. Metoden var en litteraturstudie och datamaterialet 
bestod av nio vetenskapliga artiklar, publicerade mellan åren 2000 – 2007. Det analyserade materialet 
bildade tre teman som visade sjusköterskors attityder till patienter med ett självskadebeteende: Ej rätt 
till vård, Erbjuder vård utan hopp och Rätt till vård. 
Det framkom att känslor som vrede, rädsla, misslyckande, och hopplöshet, var kopplade till 
attityderna till patienter med självskadebeteende. Faktorer som kan påverka sjuksköterskans attityd till 
självskadebeteende är ålder, erfarenhet och kön. Sjuksköterskans attityd till självskadebeteende kan 
inte enkelt beskrivas som negativa eller positiva enligt denna litteraturstudie. Fortsatta studier kan 
inriktas på att beskriva om attityderna förbättras eller inte och vilka faktorer som påverkar attityderna 
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Introduktion 
 
Självskadebeteende har uppmärksammas allt mer i samhällsdebatten under senare tid. Främst 
handlar det om tonårsflickor som skär, eller bränner sig. Den gemensamma uppfattningen 
bland Sveriges vårdgivare är att självskadebeteendet har ökat och behovet av kunskap bland 
vårdgivare är stort (Socialstyrelsen, 2004). Empiriska studier tyder på att beteendet också har 
ökat under senare tid (Hawton, K., Fagg, J., Simkin, S., Bale, E., & Bond, A., 2000).  
Mörkertalet är dock stort då endast en liten andel av dem som har ett självskadebeteende 
söker sig till vården. Många skäms över sitt beteende och väljer att dölja det för sin 
omgivning. Hos vuxna har förekomsten av självskadebeteende någon gång under livet 
uppskattats till cirka 4 procent (med stora variationer). I både nationella och internationella 
enkätundersökningar riktade till ungdomar själva har 5-7 % av ungdomspopulationen angett 
självskadebeteende i form av tablettförgiftningar eller självtillfogade yttre skador på kroppen, 
åtminstone vid något tillfälle. I många andra länder har uppmärksamheten av 
självskadebeteende också ökat. I USA har vissa forskare uppfattat självskadeproblemet som 
ett folkhälsoproblem, där självdestruktiva beteenden beskrivs ha nått epidemiska proportioner 
(Socialstyrelsen, 2004). 
 

Självskadebeteende 

 
Självskadebeteende är beskrivet som en akt då personen önskar må bättre istället för ett 
självmordsförsök, och vilja dö. Självförvållade skador med detta syfte är inte något nytt 
fenomen, utan har till och med i vissa kulturer varit ritualiserat (Favazza, 1996). 
Självskadebeteende är ofta associerat med en borderline personlighetsstörning 
(Socialstyrelsen, 2004). Klassifikation av självskador är inte enhetlig och ibland förvirrande. I 
det engelska språket finns många begrepp som är synonyma och överlappande, exempelvist; 
self harm, self injurious behaviour, self- injury, self mutilation, deliberate self harm, 
parasuicide, superficial self-mutilation, suicidal behaviour och attempted suicide. Vad som 
avses med självskadebeteende kan vara svårt att definiera då det inte ses som ett eget 
psykiatriskt syndrom. Vissa forskare anser att självskadebeteende bör diagnosticeras som ett 
eget psykiatriskt syndrom, och menar att det handlar om en impulskontrollstörning (Favazza, 
1996).  Men inget av de vanligaste diagnossystemen som Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders version 4 (DSM-IV), eller International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems version 10 (ICD 10) innehåller någon sådan kategori. 
En del forskare innefattar tablettintoxikationer i definitionen av självskadebeteende, medan 
andra utesluter det. Den vanligaste formen av självskadebeteende är förgiftning (Hawton, K., 
Fagg, J., Simkin, S., Bale, E., & Bond, A., 1997). James och Hawton fann att endast 41% av 
personer som hade förgiftat sig uttryckte en vilja att dö (James & Hawton, 1985).  
Upprepat självskadebeteende samvarierar dock med ökad risk för självmord. Risken att avlida 
finns även om det inte skulle finnas en avsiktlig vilja att dö. Detta gäller särskilt vid 
tablettintoxikationer (Hawton, K., Kingsbury, S., Steinhardt, K., James, A., & Fagg, J., 1999).  
 
Self-injurious Behaviour, definieras som ett beteende, där individen skadar sig själv utan 
avsikt att dö. Begreppet introducerades 1992 som en egen term i databasen National Library 
of Medicine och definieras som en upprepad, självtillfogad kroppsskada som bevisligen inte 
medför livsfara. Vanliga självskadehandlingar av denna typ är hudskärning eller hudbränning 
(Socialstyrelsen 2004).  
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Deliberate self harm definieras som: 
“Self poisoning is the intentional self-administration of more than the prescribed dose of any 
drug, whether or not there is evidence that the act was intended to result in death. This also 
includes poisoning with noningestible substances or gas, overdoses of “recreational drugs,” 
and severe alcohol intoxication where the clinical staff  consider these are cases of deliberate 
self-harm. Self-injury is any injury which has been deliberately self-inflicted” (Hawton, K. 
Harriss, L., Hall, S., Simkin, S., Bale, E., & Bond, A., 2003, s. 988)   
Man är inte helt enig om definitionen ännu för Deliberate Self Harm.  
 
 Suicidalt beteende, suicidal  behaviour. Under de senaste 30 åren har det debatterats om 
relationen mellan självskada (self- harm) och suicid. Andersson, Standen & Noon (2003) 
beskriver ett spektrum av självskadande aktiviteter mellan självskada (self-harm) och suicid 
istället för att skilja dem åt.  



 

 6

Attityd 
 
Attityd (fr. attitude 'hållning', av ital. attitudine, ytterst av senlat. aptitu´do 'lämplighet', 
'lämpligt tillfälle'), kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt. 
(Tydligt visad) inställning till en viss person eller företeelse. De amerikanska sociologerna  
Thomas och Znaniecki använde attityd för att beteckna en genom erfarenheter uppbyggd 
disposition som styr en individs handlande. Forskning på attityders betydelse och hur attityder 
bildas och förändras har pågått sedan 40-talet. Inom socialpsykologin och andra vetenskaper 
används termen attityd i dag vanligen för en varaktig inställning som har byggts upp genom 
erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något. Förmågan att samtidigt 
beakta en stor mängd kunskap är mycket begränsad, och bara en del av vad individen känner 
till får en sådan betydelse att det påverkar attityden. En attityd anses bestå av kognitiva, 
affektiva och intentionella komponenter. Den kognitiva delen innehåller vad en person tror 
eller vet om något. Den affektiva komponenten svarar för hur starkt man tar ställning för eller 
emot attitydobjektets olika egenskaper. Den intentionella komponenten slutligen är 
beredskapen till handling när det gäller attitydobjektet. En attityds psykologiska funktioner 
anses vara bl.a. att den förenklar hanteringen av information från den sociala omvärlden och 
blir ett slags mall för förståelsen av många likartade situationer i vardagslivet.  Vidare kan en 
attityd som någon uttrycker i ord eller handling bidra till att hos andra skapa och vidmakthålla 
den bild av honom eller henne som är förenlig med självuppfattningen. Olika attityder inom 
individen anses vara hierarkiskt uppbyggda. Några är mer övergripande och speglar 
inställningen till företeelser som på olika sätt berör något centralt eller viktigt i individens liv. 
Attityder längre ner i hierarkin avser alltmer specifika objekt. Mer övergripande attityder har 
visat sig vara mycket stabila. Försök att påverka och förändra dem möts av psykologiskt 
motstånd hos individen. 
Attityder varierar alltså i betydelse men också i styrka: från starkt positiva till starkt negativa 
(Nationalencyklopedien, 2007). 
 
Sjusköterskan står ofta inför utmaningen att ta hand om patienten när en självskada har skett 
eller när det sker (Brodtkorb, 2001). Attityden som sjuksköterskan har om patienter med 
självskadebeteende återspeglas i en tydligt visad inställning till patienten. Detta påverkar 
relationen som är viktig för den fortsatta omvårdnaden av patienten.  Självskadebeteende är 
problematisk att behandla eftersom självskadande patienter ofta väcker starka reaktioner 
bland vårdpersonal, vilket kan influera den fortsatta vården (Allen, 1995).  
När en patient med självskadebeteende kommer till den Psykiatriska vården blir mötet med 
vårdgivarna viktigt. Det är då attityder och värderingar kan ha en betydelsefull effekt på 
kommunikationsprocessen mellan patienten och sjuksköterskan. Kommunikation med 
patienter som har ett självskadebeteende har funnits vara en essentiell del i preventionen av ett 
fortsatt suicidalt beteende (Aguilera, 1994). Kommunikations svårigheter kombinerat med 
vissa attityder kan förstärka stigmatiseringen av självskadebeteende och därmed äventyra den 
fortsatta vården (McGaughey, 1995; Andersson, 1997). Ett fåtal av patienterna med 
självskadebeteende var nöjda med sjuksköterskornas omvårdnad i en studie av Warm, Murray 
& Fox (2002).  Det finns få studier om sjuksköterskans attityder till patienter med 
självskadebeteende vilket gör det intressant att undersöka detta ämne.  
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Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka sjuksköterskans attityder till patienter med 
självskadebeteende. 
 

Metod 
 
Denna studie genomförs som en litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie åstadkommes 
genom att utifrån ett valt problemområde eller ämne systematiskt söka, kritiskt granska och 
sammanställa litteratur, vilket syftar till att skapa en konklusion av data från empiriska studier 
som gjorts tidigare. Studien baseras på aktuell forskning som bygger på vetenskapliga artiklar 
och rapporter (Forsberg & Wengström, 2003).  
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Figur 1. Tillvägagångssätt vid litteraturstudie, hämtad och fritt översatt ur Polit & Beck (2006, 
s.139)  
 

Urval och litteratursökning 
 
Denna studie har baserats på vetenskapliga artiklar. Arbetet med studien har följt 
arbetsmodellen som utarbetats av Polit, & Beck (2006). Arbetsmodellen och dess steg 
presenteras i figur 1. 
 
Inklusionskriterier: Eftersom definitionen av självskadebeteende inte är enhetlig ännu, och 
många människor som förgiftar sig utan suicidal intention också skär sig (Allen, 1995), 
kommer denna litteraturgranskning att undersöka studier av sjuksköterskans attityd till 
patienter där även tablettintoxikationer ingår i självskadebeteendet.   
Denna studie avgränsas till att gälla självskadebeteende i form av tablettintoxikationer, att 
skära, rispa eller bränna sig eller på annat sätt vålla skador på kroppen. Artiklarna kunde 
handla om sjuksköterskans attityder till patienter med självskadebeteende från både somatisk 
vård, psykiatrisk vård, öppen vård och sluten vård. Patienterna med självskadebeteende kunde 
vara barn, ungdom och vuxen. Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 1997 – 2007 
och vara skrivna på svenska eller engelska och innehålla abstract eller finnas i fulltext.  
Exklusionskriterier var de artiklar som inte var vetenskapligt uppbyggda och reviewer. 
Uppsatsen exkluderar studier över patienter med självskadehandling som tecken på 
psykotiska upplevelser, mental retardation och autism, eller studier på patienter som genom 
sin livsföring skadar sig själva (sexuellt utagerande, missbruk) och beteenden som hade 
självmordsavsikt.   
 
Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL (mellan åren 1998-2007) och 
Medline (1997-2007). Sökord för databassökning var i CINAHL thesaurustermen Self- 
Injurious Behaviour och Nurse attitudes. MeSHterm sökning gjordes i Medline via PubMed 
med sökorden Self-Injurious Behaviour och Attitude of Health Personnell. Begränsning 
gjordes genom att MeSHtermerna Suicide Attempted och Suicide exkluderades ur sökningen.  
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Tabell 1 Databassökning  
data
bas 

Sökord enskilt och i kombination Antal 
träffar 

Urval 
1 

Urval  
2 

Urval 
3 

 
Self-Injurious Behavior 

 
7372 

 

   

 
Attitude of Health Personnell 

 
20891 

   

 
Self-Injurious Behaviour and Attitudes of health personnell 

 
265 

   

Self- Injurious Behaviour and Attitudes of health personnel  
not Suicide Attempted 

 
228 

   

M
edline 

 
Self– Injurious Behaviour and Attitudes of  Health Personnell 
not Suicide Attempted not Suicide 

 
34 

 
13 

 
7 
 

 
3 

Self-Injurious Behaviour 
 

 
393 

   

Nurse Attitudes 
 

 
6978 

   C
IN

A
H

L
 

Self-Injurious Behaviour and Nurse Attitudes  
4 

 
4 

 
2 
 
 

 
0 
 

 

 
Till urval ett presenteras de 17 artiklar som framkom i databaserna CINAHL och Medline då 
sökorden användes enbart. De som valdes till urval ett, hade en titel som svarade på studiens 
syfte. Till urval två valdes de artiklar ut som också hade passande abstract. De som ingick i 
urval tre hade även ett resultat som svarade på syftet. Via manuell sökning i artiklars 
referenslista och via related links fanns sex artiklar. Även dessa artiklar följde 
urvalsprocessen. Samtliga artiklar som ingick i studien kvalitetsbedömdes efter en 
granskningsmall från Institutionen för hälsa och vård (2004). Dessa återstående nio artiklar 
som motsvarade studiens syfte presenteras i urval tre i Tabell 1, samt översiktligt i en matris 
(bilaga, 1).  
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Databearbetning 
 
De nio artiklarna som resultatet baseras på bearbetades genom att de lästes igenom så 
förutsättningslöst som möjligt, för att sovra fram den essens av material som kom att ligga till 
grund för studiens resultat. Under bearbetningen granskades artiklarnas resultat och en 
identifiering av nyckel begrepp framkom som beskrev sjuksköterskans attityder till patienter 
med självskadebeteende.       
Dessa nyckel begrepp sammanställdes sedan i teman som blev en modell som låg till grund 
för resultatdelen. Data bör enligt Polit och Beck (2006) omvandlas till mindre, mer hanterbara 
enheter för att författaren skall kunna få en överblick och skapa en struktur av materialet. 
 

Etiska aspekter 
 
Innan arbetet med att göra en systematisk litteraturstudie påbörjas bör etiska överväganden 
göras beträffande urval och presentation av resultat. Det är viktigt att välja studier som har fått 
tillstånd från en etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts  
(Forsberg & Wengström, 2003). 
I denna studie följs ”Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden” (2003). Genom att 
återge litteraturens innehåll på ett så korrekt sätt som möjligt, har författaren eftersträvat att 
allt material behandlats med stor noggrannhet. I den mån det går har data studerats objektivt 
och med en neutral inställning av författaren för att inte utesluta studier som inte 
överensstämmer med författarens egna värderingar. Redovisning av alla resultat som svarade 
på syftet har skett, oavsett om de var förenliga med varandra eller inte (Polit och Beck, 2006). 
Översättningen har skett på ett så korrekt språk som möjligt och citaten har återgivits på 
orginalspråk för att inte förvränga innehållet.  
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Resultat 
 
Resultatet består av nio vetenskapliga artiklar. I figur 2 presenteras Sjuksköterskans attityder 
till patienter med självskadebeteende. 

 
 
Figur 2. Sjuksköterskans både positiva och negativa attityder till patienter med  
självskadebeteende, liksom de känslor som är kopplade till attityder.  
 
Alla teman redovisas under rubriker med tillhörande text där sjuksköterskornas olika attityder 
har lyfts fram. Citat används för att knyta an resultatet till litteraturen. De negativa attityderna 
sammanställdes i ett tema med rubriken: Ej rätt till vård. De positiva attityderna 
sammanställdes i ett tema med rubriken: Rätt till vård. Vissa attityder kunde uppfattas 
komplexa. De var inte enbart positiva eller negativa, utan de verkade kunna gå in i varandra. 
Dessa attityder bildade temat: Erbjuder vård utan hopp om förbättring. Kopplade till 
attityderna till patienter med självskadebeteende beskrev sjuksköterskorna känslor som vrede, 
rädsla, misslyckande, frustration och hjälplöshet.     

Sjuksköterskans attityd till 
självskadebeteende 

 
Sjuksköterskans attityder till patienter 

med självskadebeteende 
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Ej rätt till vård 
 
I studierna framkom sjuksköterskans negativa attityder som att patienten inte är legitim för 
vård, och att patienten har kontroll på sitt manipulerande självskadebeteende. 
 
De flesta sjuksköterskor i en studie (Andersson, M., Standen, P., Nazir, S. & Noon, J. P., 
2000) om ungdomar och självskadebeteende trodde inte att motivet till självskadebeteende var 
att få uppmärksamhet. De trodde dock att beteendet existerade, särskilt bland ungdomar. 
Sjuksköterskor hade större tendens än läkare att tro att självskadebeteende handlade om behov 
av uppmärksamhet.  
Huband & Tantam (2000) redovisade två subgrupper med motsatt attityd. Mindre tolerant 
personal uppfattade att patienten hade mer kontroll att styra över sitt självskadebeteende. De 
hade svårt att förstå patientens beteende, och dem med motsatta attityder (beskrivs under 
rubrik; Rätt till vård). Studien visade även att personal som arbetade inom slutenvården i 
större utsträckning än personal från öppen vården trodde att patienten med 
självskadeproblematik medvetet kunde kontrollera beteendet. Sluten vården tyckte även i 
större grad än öppenvården att patienten med självskadebeteende kunde vara krävande. 
Självskadepatienter är mindre berättigade till vård när deras behov av vård ses tävla om 
behoven med patienter med ’legitim’ anledning såsom bröstsmärta och andnöd (Hopkins, 
2002).  McAllisters studie (2002) indikerar en generellt negativ attityd, där många ansåg att 
vårda patienter med självskadebeteende var ett slöseri med tid. Detta eftersom ’alla’ 
sjuksköterskor ’visste’ att patienten skulle fortsätta med självskadebeteendet (McAllister, 
Creedy, Moyle & Farrugia, 2002).  
Sjuksköterskorna kände igen att patienter med självskadebeteende sågs på ett negativt sätt, 
som misslyckade personer (Smith, 2002). Patienterna med självskadebeteende stämplades 
som ’uppmärksamhets sökare’ med en inadekvat personlighet. Hälften av sjuksköterskorna 
ansåg att patient gruppen behandlades på ett negativ sätt. Rädsla för att arbeta med dessa 
patienter angavs, och att rädslan bland annat hade att göra med att sjuksköterskan inte visste 
vad han/hon skulle göra med patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskorna såg sig 
själva som misslyckade i vården av självskadepatienter.   
Sjuksköterskorna uppgav även att ’stämpling’ av patienter var ett problem. Om patienten hade 
skurit sig stämplades patienten lätt som borderlinepersonlighetsstörning. Hade patienten den 
diagnosen förväntades patienten skära sig igen (Smith, 2002). Sjuksköterskorna beskrev att de 
fruktade patienternas manipulativa aktioner då de kan bli vilseledda och att de kände sig 
bedragna. De berättade om patientens självskadebeteende som en kraftfull handling riktad 
mot personer i omgivningen. Detta uppfattades som negativt av sjuksköterskorna. Detta ledde 
till att de kände vrede, rädsla och frustration (Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007).  
” A young teenager who wanted her parents to listen to her and this was the only way…but 
sometimes I think they are time wasters – occasionally and quite selfish – if you have a good 
reason to self harm then that’s that… but if it is not then I think it is quite selfish…”Staff 
nurse in medicine (Andersson et al. 2000, sid.6). 
 

Erbjuder vård utan hopp om förändrat beteende 
 
Attityder kunde uppfattas som komplexa, de var inte enbart positiva eller negativa, utan de 
verkade gå in i varandra, vilket illustreras i figur 2. Sjuksköterskan beskrev svårigheter med 
att hantera patienter med självskadebeteende, att det inte går att bota, men sjuksköterskan vill 
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förstå och lära sig mer om självskadebeteende. Sjusköterskans attityd är att patienten skadar 
sig igen trots erbjuden vård.  
 
Reece (2005) påvisar att alla sjuksköterskor upplevde en känsla av hjälplöshet när de skulle 
hantera patientens inre plåga. Ingen uttryckte sig dock negativt gentemot patienten om denna 
hjälplöshet. De ställde sig själva frågan ’kunde vi gjort något mer för att hjälpa’. 
Sjuksköterskorna menade att självskadebeteende vara ett sätt att leva, men kunde inte till fullo 
förstå orsaken till fenomenet (Reece, 2005). Huband och Tantam (2000) kunde rapportera att 
studiedeltagarna ansåg att första prioritet var att etablera en empatisk relation till 
självskadepatienten. Trots att många tyckte att det var svårt att bygga en relation med 
patienten. Man ansåg att självskadebeteende var svårt att hantera. I McAllisters (2002) studie 
är attityderna är komplexa och multidimensionella. Attityderna kan inte i enkelt förklaras som 
negativa eller positiva. Ett exempel på dessa komplexa attityder är att studiedeltagarna tyckte 
att ibland, när alla andra åtgärder har fallerat, kände sjuksköterskorna att de ville vidtaga 
extrema åtgärder när det gällde vården av patienter med självskadebeteende. Studiedeltagarna 
tenderade att känna sig hjälplösa när de skulle hantera patienter med självskadebeteende 
(McAllister et al., 2002).    
På grund av självskadepatienters komplexa behov anses de blockera effektiviteten på en 
(medicinsk) avdelning (Hopkins, 2002). Deras närvaro kan störa flödet av aktivitet och 
sysslor på avdelningen, vilket gav upphov till varierande respond, från sympati till frustration. 
Detta störde sjuksköterskans eget krav på att känna sig effektiv vilket leder till en känsla av 
misslyckande. Sjuksköterskan på medicinavdelningen kände ett ansvar för att inte patienten 
skulle skada sig igen eller begå suicid. Omvårdnad verkade i studien vara underordnad den 
tunga bördan av ansvar. 
”…They have been here that often. You think, ‘why did you come in anyway?...It’s ‘I’m going 
home.’ You think, who rang for help?’ ” support worker, urban hospital (Hopkins, 2002, s. 
151).  
“How do you think that we as staff feel? Do you think that we experience it as unpleasant, and 
horrible and creepy and frightening to take care of you when you cut yourself all over – or 
when you try to hang your self or whatever? (Wilstrand et al., 2007, s. 75). 
 
Sjuksköterskorna kämpade för att förstå självskadebeteende, och kommentarerna varierade 
från sorg, till mystifiering, till ilska. Självskadebeteende kändes omöjligt att förstå och som 
något som inte kunde botas. Sjuksköterskorna på medicin avdelningen kände att de inte hade 
kvalifikationer för att hantera dessa patienter. Detta ledde till en känsla av hjälplöshet, 
förbittring och att de undvek patienten (Hopkins, 2002).  McCann, Clark, McConnachie & 
Harvey (2006) redovisar att generellt sett varierade sjuksköterskornas attityd mellan en 
komplex och en något stödjande attityd (somewhat supportive) till självskadepatienter. I 
Smiths studie (2002) anser sjuksköterskorna att självskadepatienter är svåra att arbeta med.  
Wilstrand et al. (2007) påvisar att sjuksköterskorna inte vet hur de ska hjälpa dessa patienter 
med ändlösa problem, och att förståelsen för självskadebeteende var bristande.  
 
De positiva attityderna i studierna var att sjuksköterskorna hade uppfattningen att 
självskadebeteende var en slags copingmekanism, som patienten inte hade kontroll över.  
Självskadebeteende uppfattades inte vara riktat mot personer i omgivningen som ett slags 
manipulativt beteende utan riktad mot patienten själv. Patienten ansågs ha samma rättigheter 
som andra patienter. Reece (2005) påvisar att sjuksköterskan har en tendens att känna ett 
personligt nederlag vid vård av patienter med självskadebeteende. Sjusköterskan tror ändå 
inte att beteendet är riktat mot honom/henne utan snarare ett försök att kontrollera inre smärta. 
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Sjuksköterskan kan klart se självskadebeteendet som ett sätt att kommunicera inre smärta 
(Reece, 2005). 
Huband och Tantam (2000) redovisade att första prioritet var att etablera en empatisk relation 
med självskadepatienten. Generellt sett tyckte sjuksköterskorna i studien att patienten skulle 
ha nytta av terapi. Få sjuksköterskor uppgav att självskadepatienter fick dem att känna sig 
förargade.  Sjuksköterskorna uppgav att de själva inte skulle känna sig obekväma om 
patienten skulle skada sig igen, vilket enligt Huband och Tantam (2000) tydde på en mer 
empatisk och tolerant attityd. Där menade sjuksköterskorna att självskadepatienten inte hade 
kontroll över sitt självskadebeteende, och att patientens manipulation av vårdpersonalen var 
omedveten. En mycket stor del av studiedeltagarna trodde att en självskadepatient skulle göra 
sig själv illa igen efter vårdtiden, vilket skulle ske även om ingen skulle lägga märke till och 
se det. Trots upprepat självskadebeteende ansågs patienten ha rätt till samma vård som andra 
patienter och personalen skulle fortsätta att ge vård (Huband & Tantam, 2000).  
McAllister et al. (2002) kunde rapportera att om sjuksköterskan ansåg att självskadebeteende 
berodde på att patienten var offer för negativa händelser i sitt liv hade sjuksköterskan 
sannolikt en mer positiv attityd till självskadepatienten. Det påstående de flesta 
sjuksköterskorna höll med om i McCann et al. (2006) studie var att personer som överlevde 
ett självmordsförsök skulle få gå i terapi, och att självmordsförsök oftast föregås av känslor av 
att livet inte längre är värt att levas. McCann et al. menar att håller sjuksköterskan med om 
dessa påståenden har sjuksköterskan en positiv attityd till självskadebeteende. Det 
sjuksköterskan minst höll med om var att självmordspatienter alltid är självmordsbenägna, 
och att om en person överlever ett självmordförsök är det ytterst liten risk för att försöket 
upprepas, vilket av McCann också menas är en positiv attityd till självskadebeteende. Äldre 
sjuksköterskor trodde i högre grad än yngre sjuksköterskor inte att  patienter med 
självskadebeteende sökte sympati från andra.  
I en studie uttrycker studiedeltagarna intresse till självskadebeteende och önskade mer 
kunskap även om de kände sig ängsliga inför självskadebeteendet (Smith, 2002). Crawford, 
Geraghty, Street & Simonoff (2003) redovisar generellt sett en positiv attityd till barn och 
ungdomar med självskadebeteende. Till exempel tyckte studiedeltagarna inte att 
självskadepatienter var ett slöseri med tid. Studiedeltagarna kände sig även relativt effektiva i 
att hantera självskadebeteende och värdesätta sin insats.  
I Andersson et al. (2000) studie beskrivs självskadebeteende (i studien beskrivs suicidal 
behaviour) som en intern copingmekanism, alltså på ett sätt normalt beteende, och som ett rop 
på hjälp, som inte alltid involverar en psykiatrisk diagnos. Vid vissa omständigheter ansågs 
självskadebeteende i mindre grad vara ett utagerande riktat mot omgivningen som en hämnd 
på någon, utan mer som ett uttryck av aggressivitet mot sig själv; 
” Individuals that have been abused – a form of ‘this is how I felt’. ‘I´ve been abused all my 
life’, … they go on to abuse themselves or it’s an expression of anger – again they can’t talk 
about the pain that they have had – so it comes in an emotionally acceptable way – it’s almost 
like a bag that’s about to burst, you know it’s going to rip at any point and then you cut it and 
let everything inside out …like a sort of cleansing process…” Senior staff nurse in mental 
health (Andersson et al. 2000, sid. 7). 
Vad som kan påverka attityder hos sjuksköterskan till patienter med självskadebeteende 
belyste McCann et al., (2006). Studien tar upp ålder, erfarenhet och kön som variabel. Äldre 
och mer erfarna sjuksköterskor hade mer stödjande attityd till patienter med 
självskadebeteende än yngre och mindre erfarna sjuksköterskor. Sjuksköterskor som hade en 
utbildning i självskadebeteende hade mer stödjande attityd.  
McAllister et al. (2002) undersökte också om klinisk erfarenhet var en faktor som påverkade 
attityden. Studien visade inga signifikanta skillnader mellan klinisk erfarenhet och attityder 
till självskadebeteende. Däremot framkom några andra faktorer som kunde förklara 
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sjuksköterskors variationer i attityd till självskadebeteende. Dessa var: upplevt självförtroende 
i sin yrkesroll; förmåga att hantera patienten effektivt, empatiska framtoning och möjlighet att 
följa lagar och rekommendationer. Om sjuksköterskan upplevde att hon kände sig ’nyttig’ 
tillsammans med självskadepatienten, och trodde att självskadebeteende berodde på att 
patienten var offer för negativa händelser i sitt liv hade sjuksköterskan sannolikt en mer 
positiv attityd till självskadepatienten. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
I litteraturstudien användes nio artiklar som beskriver sjuksköterskans attityder till patienter 
med självskadebeteende. Metoden har följt Polit och Beck´s (2006) åtta steg för 
litteraturstudier. Sökningarna gjordes i mer än en databas då de olika databaserna täcker olika 
stora områden (Backman, 1998). De databaser som använts var CINAHL och Medline. 
Sökningarna begränsades till åren 1997-2007 för att få en så aktuell forskning som möjligt. 
Ett problem i sökningen har varit att definitionen av självskadebeteende inte är enhetlig. 
Avgränsningen är ofta oklar mellan självmordsförsök och självmordshandling i forskningen. 
Detta kan ha påverkat databassökningen då sökorden blir missvisande. Det kan vara en 
förklaring till att antalet inkluderade artiklar till största del fanns genom manuell sökning.  
 
 Studien bygger på fyra kvantitativa, fyra kvalitativa artiklar och en artikel som är både 
kvalitativ och kvantitativ. Fördelen med kvalitativ forskning är att den bäst beskriver 
individens upplevelser och ger en djupare bild av helheten. Nackdelen är att kvalitativ 
forskning i de flesta fall inte är generaliserbar, vilket kvantitativ forskning oftare är. Med 
tanke på generaliserbarheten hade det därför varit önskvärt att fler kvantitativa artiklar ingått i 
studien. Å andra sidan är kvalitativa studier mer lämpade för att mäta upplevelser, värderingar 
och attityder. Fyra studier som inkluderats i denna litteraturstudie har använt sig av själv 
rapporterade attityd skalor för att beskriva studiedeltagarnas attityder till patienter med 
självskadebeteende (Crawford et al., 2005, Huband & Tantam, 2000, McAllister et al., 2002, 
McCann et al., 2006). Det finns då en risk att man uttrycker sig enligt vetskapen om vad som 
är ’politiskt korrekt’ att säga (Hopkins, 2002). Hammersley (1990) föreslår att: 
” To rely on what people say about what they believe and do, without also observing what 
they do, is to neglect the complex relationship between attitudes and behaviour.” (sid. 597). 
Resterande fem studier har däremot använt sig av intervjuer och deltagande observation vilket 
enligt Hopkins (2002) och Reece (2005) lämpar sig bättre för att belysa attityder. 
Litteraturstudien har belyst attityder till patienter med självskadebeteende bland 
sjuksköterskor från olika kliniker. Det hade enligt författaren varit intressant att belysa 
sjuksköterskans attityder till patienter med självskadebeteende utifrån ett kontext, som till 
exempel en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Eventuellt hade attityderna varit mer positiva 
om det stämmer att kunskap och erfarenhet påverkar attityder till patienter med 
självskadebeteende. Det är möjligt att det finns en skillnad i attityder mellan olika kliniker och 
olika vårdformer. Denna litteraturstudie inkluderar studier om sjuksköterskans attityder till 
patienter med självskadebeteende där patienterna kan vara både barn, ungdom och vuxna 
patienter. Anledningen till det breda urvalet var att det fanns för få studier med avseende på 
en patientgrupp. I denna litteraturstudie ingick Crawford et al., (2003) studie där 
patientgruppen var unga som skadar sig själva. Den generella attityden var positiv bland 
sjuksköterskorna till patientgruppen. Det är möjligt att resultatet i denna studie skulle ha 
kunnat påverkas av om patientgruppen hade varit enbart vuxna eller enbart barn och ungdom. 
Eventuellt hade sjuksköterskans attityd till patienter med självskadebeteende varit mer positiv 
om patientgruppen varit barn och ungdom med tanke på studien av Crawford et al., (2003). 
Att granska studier från samma typ av klinik och utifrån en och samma åldersgrupp av 
patienter var dock ej möjligt då få studier finns överhuvudtaget om sjuksköterskans attityd till 
patienter med självskadebeteende. 
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Resultatdiskussion 
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans attityder till patienter med självskadebeteende. 
Resultatet visar att attityder till patienter med självskadebeteende inte enkelt kan beskrivas 
som generellt positiva eller negativa. Attityderna varierar från negativa till positiva.  
De negativa attityderna kunde sammanfattas under rubriken: Ej rätt till vård. Där beskrivs 
motivet för självskadebeteende vara att få uppmärksamhet. Patienten tros ha full kontroll på 
sitt manipulerande beteende. Att patienter med självskadebeteende upplevs vara ’opassande’ 
av vårdpersonal bekräftas av Sanders (2000). Akut sjuksköterskor fann arbetet med 
’opassande’ patienter vara tidskrävande, lönlöst och negativa attityder kan leda till att 
omvårdnaden reduceras. Vissa attityder beskrevs som komplexa och är ej rent negativa eller 
positiva. Där erbjuder man vård utan hopp om förändrat beteende. De positiva attityderna 
bland sjuksköterskorna i studierna var att självskadebeteende var en slags copingmekanism, 
som patienten inte hade kontroll över. Patienten ansågs ha samma rätt till vård som andra 
patienter. En del studier redovisar studiedeltagarnas generella attityd som positiv (Crawford et 
al., 2003, Huband & Tantam, 2000), komplex och multidimensionell (McCann et al., 2006) 
eller negativ (Smith, 2002, McAllister et al., 2002). På grund av studiernas motsägelsefulla 
resultat kan inga antaganden göras i denna litteraturstudie om sjuksköterskans generella 
attityd till självskadebeteende är positiv eller negativ. Dock är resultaten i studierna mer 
nyanserade och positiva än om man jämför med Sanders (2000) och Gallop och Tully (2003) 
där självskadepatienter beskrivs ses på ett negativt sätt av sjuksköterskor, som 
uppmärksamhets sökare, manipulativa ’dåliga’ patienter som är ovärdiga att ta upp vårdens 
dyrbara tid.  
 
Flera av studierna som ingick i denna litteraturgranskning belyser vilka faktorer som kan 
påverka sjuksköterskans attityder till patienter med självskadebeteende. En studie tar upp 
ålder, erfarenhet och kön som variabel (McCann et al., 2006). Äldre och mer erfarna 
sjuksköterskor hade mer stödjande attityd till patienter med självskadebeteende än yngre och 
mindre erfarna sjuksköterskor. Sjuksköterskor som hade en utbildning i självskadebeteende 
hade mer stödjande attityd. Liknande resultat fann McLaughlin (1994) och Andersson (1997) 
som kunde rapportera från studier av sjuksköterskans attityder till patienter med 
självskadebeteende att äldre och mer erfarna sjuksköterskor hade mer stödjande attityd än 
yngre och mindre erfarna kollegor. Kontrasterande resultat fann McAllister et al. (2002) där 
akutsjuksköterskor hade komplexa och multidimensionella attityder och inga signifikanta 
skillnader fanns mellan klinisk erfarenhet och attityder till självskadebeteende.     
 
Vrede, rädsla, hjälplöshet, frustration och misslyckande var känslor som var kopplade till 
attityder till patienter med självskadebeteende. Flera av studierna som ingick i 
litteraturstudien påvisade att sjuksköterskan bär på tunga emotioner som kan bli övermäktiga 
för sjuksköterskan. Studierna beskriver känslor som rädsla, frustration och övergivenhet 
(Wilstrand et al., 2007) ilska, hjälplöshet (Hopkins, 2002) och stress (McAllister et al., 2002). 
Sjuksköterskorna blev invaderade, känslorna tog över samtidigt som de strävade för att uppnå 
sina yrkesmässiga åligganden (Wilstrand et al., 2007). Detta kan göra att sjuksköterskorna får 
svårigheter att vårda patienterna (McAllister et al., 2002).  Vidare kan deras attityd bli negativ 
(Smith, 2002).   
De problemen som omger självskadepatienten ses av sjuksköterskan som olösliga vilket gör 
att de distanserar sig från patienten enligt Smith (2002). Mycket av den frustration som 
personalen uttryckte i Smiths studie kring vården av självskadepatienter handlade om att 
självskadebeteende verkade öka på avdelningen. Om det är en verklig ökning av problemet 
har Socialstyrelsen försökt reda ut. Säkra uppgifter om omfattning kunde ej sammanställas 
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( Socialstyrelsen, 2004).  
  
Smith diskuterar att pressen personalen kände kunde ha sitt ursprung från myndigheters 
direktiv och uppsatta mål för suicidprevention. Suicid målsättningen verkade leda till 
antagandet att suicid och självskadebeteende är medicinska åkommor och således kan botas. 
Detta hade effekten att vårdpersonal kände ett behov av att ta ansvar för en annan persons 
agerande, vilket gjorde att patientens känslor och behov ignorerades. När personalen kände 
sig pressade och det faktum att patienterna med självskadebeteende såg sig själva som 
misslyckade personer, resulterade det i en situation som inte var terapeutisk för klienterna. 
Smith menar att attityderna till patienter med självskadebeteende kan ha en orsak som går 
bortom individ nivå utan behöver ses i ett vidare perspektiv (Smith, 2002). 
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) står det om alla människors rätt till vård. 
Studien visar att det finns attityder där patienter med självskadebeteende inte anses ha rätt till 
vård. Detta kan vara ett problem om sjuksköterskor som ska arbeta med patienter med 
självskadebeteende samtidigt har en attityd som inte överensstämmer med Hälso- och 
sjukvårdslagens värdegrund.  
 

Studiens betydelse för den Psykiatriska vården 
 
Attityden som sjuksköterskan har om självskadebeteende återspeglas i en tydligt visad 
inställning till patienten. Detta påverkar relationen som är viktig för den fortsatta 
omvårdnaden av patienten. Denna studie kan ge sjuksköterskor värdefull information om 
sjuksköterskans attityder till patienter med självskadebeteende som de kan använda sig av i 
den kliniska vardagen. Attityder behöver synliggöras för att sjuksköterskan ska kunna vara 
medveten om dem i mötet med patienten med självskadebeteende Genom att vara medveten 
om sin attityd till en viss patientgrupp och vilka faktorer en attityd påverkas av kan 
sjuksköterskan lättare förhålla sig professionellt till patienten.   
 

Fortsatta studier 
 
Sjuksköterskans attityd till patienter med självskadebeteende kan inte enkelt beskrivas som 
negativa eller positiva enligt denna litteraturstudie. Fortsatta studier kan inriktas på att 
beskriva om attityderna förbättras eller inte. En interventionsstudie skulle kunna användas för 
att se om handledning, kunskap och utbildning i självskadebeteende skapar en förändrad 
inställning till denna patient grupp. Vidare är det viktigt att definitionen av 
självskadebeteende blir enhetlig för att forskningen ska vara till gagn för patienter med 
självskadebeteende som har andra behov än patienter med suicidalt beteende.  
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Creedy, D., 
Moyle, W. & 
Farrugia, C. 
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Nursing 

Utveckla och testa en 
skala för att 

identifieras relevanta 
dimensioner av Akut 

avdelnings  
sjuksköterskors 

attityder till patienter 
med ett 

självskadebeteende. 

Kvantitativ. Innehållet (item) 
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Towards Deliberate Self-

Harm  Questtionnaire 
(ADSHQ) formulerades 
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sjuksköterskor.  
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Akutavdelningssjuksköterskor 
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med akutavdelnings 

sjuksköterskor som arbetade i 
Australien (n = 352, 35% 
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Fyra faktorer 
framträdde som 

återspeglade 
sjusköterskornas 
attityder till dessa 

patienter. Faktorerna 
relaterade till 

sjuksköterskans 
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självförtroende i 
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yrkesskicklighet, 
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framtoning; och 
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lagar och sjukhus 
regleringar som 

fanns som praktisk 
vägledning.  

Huband, N. & 
Tantam, D. 

 
2000 

 
British journal 

of Medical 
Psychology 

Att identifiera och 
undersöka faktorer 

som styr  
psykiatrianställdas 
attityd till patienter 

med 
självskadebeteende.  

Kvantitativ. Ett frågeformulär  
innehållande frågor om 

attityder till ett patientfall 
skickades via posten. 213 
anställda  inom Hälso- och 
Sjukvården i Storbritannien 

svarade (55% respons). 
Faktor analys och cluster 

analys. 

Fem nyckel faktorer 
identifierades. Den 
mest dominerande 
faktorn var känslan 
av kontroll. Många 

studiedeltagare 
(75%) rapporterade 

att 
självskadebeteende 
var svårt att hantera. 
Dock en empatisk 

icke avvisande 
attityd. 



 

 
Wilstrand, C.,  

Lindgren 
B.-M., Gilje, F. 
& Olofsson B. 

 
2007 

 
Journal of 

Psychiatric and 
Mental Health 

Nursing 
 

Att undersöka hur  
sjuksköterskor 
beskriver sina  

erfarenheter av att 
vårda psykiatriska 

patienter med  
självskadebeteende. 

Kvalitativ. Narrativa 
intervjuer  gjordes med sex 
sjusköterskor i Sverige som 

analyserades genom kvalitativ 
innehålls analys. 

Två huvudteman   
konstruerades; ”Att bli 
tyngd av känslor” och 

”Att balansera 
professionella 
gränslinjer”. 

Signifikant är 
sjuksköterskornas 

rädsla, frustration och 
känsla av att vara 

övergivna.  

Hopkins, C. 
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Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing. 
 
 

Undersöka vad det 
betyder för 

sjusköterskor på en 
medicinsk avdelning 
att ha individer som 
har skadat sig själva 

som patient. 

Kvalitativ etnografisk ansats. 
Deltagande observation, 

semistrukturerade intervjuer 
med sjuksköterskor. Analys 
genom konstant jämförande 

metod. 

Dessa patienter 
upplevdes blockera 

flödet av aktiviteter på 
avdelningen. 

Sjuksköterskorna  hade 
också svårigheter i att 

förstå 
självskadebeteende. De 
upplevde sig inte vara 
kvalificerade för att 

hantera dessa patienter. 
 

McCann, T., 
Clark, E., 

McConnachie, 
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2006 
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Nursing. 
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Sjuksköterskor på en 
Akutavdelning har 

positive eller negative 
attityd till patienter 

med 
självskadebeteende, 
och att  värdera om 
ålder, erfarenhet av 

akutavdelningsarbete, 
eller intern utbildning 

influerar attityder 
gentemot dessa 

patienter. 

 
Kvantitativ. Ett frågeformulär 
användes. 43 sjuksköterskor 

svarade.  
Statistisk analys genom SPSS.  

Äldre och mer erfarna 
sjuksköterskor hade en 

mer stödjande 
inställning. Generellt 

sett varierade 
attityderna mellan 

obestämd och något 
stödjande (somewhat 

supportive). De 
frågeställningar som 

fick mest medhåll var 
bland annat att 

självskadepatienten 
behövde terapi.  



 

Andersson, M., 
Standen, P., 
Nazir, S. & 
Noon, J. P. 

 
2000 

 
International 
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Nursing 
Studies 

 
 
 

 
 
 
 

Identifiera   och 
jämföra  sjusköterskor 

och doktorers 
attityder inom  
medicinsk och 

psykiatrisk vård till 
suicidalt beteende 

(inkluderar deliberate 
self harm) bland unga.

Kvantitativ och kvalitativ. 33 
(respons 55.9%) deltagare 
besvarade ett  frågeformulär 
som analyserades statistiskt. 
Kvalitativ fokuserad intervju 
gjordes med 8 deltagare. 
Analys genom konstant 
jämförande metod.     

Inga signifikanta 
skillnader fanns mellan 

sjuksköterskor och 
doktorer. Däremot en 
skillnad att kvinnor i 
mindre grad än män 

höll med om att 
suicidalt beteende är ett 

”rop på hjälp”.  

Reece, J.  
 
2005 
 
Issues in 
Mental Health 
Nursing 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva hur 
kvinnor med 

självskadebeteende 
och sjuksköterskor 

tillskriver vissa 
aspekter av 

självskadebeteende 
meningsfullhet. 

Kvalitativ. 14 sjuksköterskor 
och 11 kvinnor med 

självskadebeteende deltog 
genom en ostrukturerad och 

open- ended intervju. En 
tematisk analys användes för 

att koda data. 
Grounded theory ansats.    

Sjuksköterskor har 
svårt att förstå 

meningen med ett 
självskadebeteende. 

Sjuksköterskor kände 
ett behov av att 

kontrollera beteendet, 
och ansåg att  

självskadebeteendet 
var ett sätt att hantera 

livet (a way of life). De 
trodde inte att de som 
sjuksköterskor kunde 

få beteendet att 
upphöra.  

Crawford, T., 
Geraghty, W., 
Street, K. & 
Simonoff, E.  
 
2003 
 
Journal of 
Adolescence 
 

Undersöka kunskap, 
attityder och 
utbildningsbehov 
angående 
självskadebeteende 
bland läkare och 
sjuksköterskor som 
arbetar med unga som 
skadar sig själva. 

Kvantitativ. Ett frågeformulär 
(n 126) analyserades 
statistiskt vilket värderade 
kunskapsnivå och attityd 
genom faktor analys.    

Den generella 
kunskapsnivån låg på 

60%. En tredjedel 
kände inte till att denna 

patientgrupp löpte 
högre risk för 

självmord. Generellt en 
positiv attityd till 

denna patientgrupp.  


