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 Abstrakt  

Självskadebeteende anses vara ett folkhälsoproblem och vårdpersonal som 

möter människor som självskadat sig ställs inför frågan hur de ska bemötas.  

I syfte att belysa människors upplevelse av att leva med självskadebeteende 

valde författarna att genomföra en litteraturstudie. Detta har gjorts genom att 

granska och analysera elva kvalitativa vetenskapliga artiklar med manifest 

innehållsanalys för att sammanställas till ett resultat. I resultatet framkom 

fyra kategorier: Att lindra inre smärta med yttre smärta, att såren blev ett 

hopp om att få hjälp och stöd, att inte bli sedd och respekterad som en 

normal människa och att sakna hopp om att livet kan förändras. Resultatet 

visar att självskadandet är ett sätt att lindra den inre smärtan och ångesten 

med yttre smärta, det blir då bara de yttre skärsåren som sjukvårdspersonal 

ser. Resultatet visar även på motsatsförhållandet mellan att vilja bli 

behandlad som en normal människa, men ändå sakna hopp om att bli det, 

eftersom personal inte förstår hur det är att leva med självskadebeteende och 

därför behandlar dem utan respekt. För att människor med 

självskadebeteende ska kunna erhålla ett respektfullt bemötande och för att 

få lindring i sitt lidande krävs en djupare förståelse genom kunskap och 

personlig närvaro av vårdpersonal. 

Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, upplevelse, 

självskadebeteende. 
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Självskada beskrivs som en uppsåtlig handling att förstöra vävnad i syfte att ge en fysisk 

smärta, istället för en överväldigande känslomässig smärta. De som självskadar sig har nedsatt 

kompetens att hantera outhärdlig emotionell stress och svarar på detta sätt på den 

känslomässiga smärtan (Hicks & Hinck, 2008).  

 

Enligt de amerikanska psykiatrikerna och forskarna Favazza och Rosenthal (1993) finns det 

två typer av självdestruktivt beteende. Den kompulsiva typen som är socialt och kulturellt 

accepterat som handlar om ritualer, religion och tradition. Den andra som är vanligast är det 

patologiska självskadebeteendet som är impulsivt. Självskadandet handlar om att reglera en 

inre ångest. Att få en befrielse från detta känslotillstånd genom att tillfoga sig själv yttre 

smärta.  

 

När Favazza och Rosenthal (1993) talar om det patologiska självskadebeteendet menar de att 

det kan delas in i tre grupper. Den första är självmordsbeteende där avsikten är att dö. Den 

andra är ohälsosamt beteende så som självsvält och misskötsel av den egna kroppen samt 

missbrukande av mediciner. Den sista gruppen kallas enbart för självskadebeteende. 

Gruppen som Favazza och Rosenthal (1993) kallar självskadebeteende delar de in i ytterligare 

tre grupper. Den allvarliga formen, som är sällsynt, består av extremt allvarliga 

vävnadsskador som oftast är associerad med psykoser och akuta förgiftningar. Den stereotypa 

formen består av repetitiva mönster och förekommer framför allt vid förståndshandikapp 

tillslut den ytligt/medelsvåra formen som är vanligast när självskadebeteende beskrivs. 

 

Skälen till att man skadar sig kan vara varierande och forskning av Hicks och Hinck (2008) 

visar att riskfaktorer för självskada kan vara att tillhöra den vita befolkningen, ung ålder, 

kvinnligt kön och historia av sexuella övergrepp som barn. Studien av McAllister (2003) visar 

att det finns ett samband mellan övergrepp och självskadebeteende. Enligt Gratz (2003) finns 

det en större signifikant korrelation mellan sexuella övergrepp och självskadebeteende än 

fysiskt våld och självskadebeteende som de som självskadar blivit utsatta för under 

uppväxten. Woldorf (2005) beskriver i sin studie att självskadebeteende är vanligt i miljöer 

där känslomässigt förtryck och socialt lidande är vanliga. De flesta som självskadar sig 

använder verktyg i form av gem, nålar, skärvor av glas, rakhyvlar och saxar. De områden som 

det skärs mest i är handleder, armar, anklar, vader, lårens insida, mage, bysthållarens linje, 

trosans linje, armhålor och fötter. Woldorf (2005) fann i sin studie att de som självskadar inte 
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upplevde smärta även om de skadat sig svårt. Själva handlingen ger omedelbar lindring. 

Blodet och skadan är ett bevis på att de fortfarande är levande. För en del blir självskadan 

något positivt, men för de flesta ersätts alla positiva känslor med skuld, förlägenhet, självhat 

och vrede, vilket gör att självskadandet får näring. 

 

Hawton och James (2005) beskriver att kvinnor är mer benägna att självskada medan män är 

mer benägna att begå självmord. Självmord är relativt sällsynt hos unga människor under 15 

år. Även om ett antal ungdomar med självtillfogade skador aldrig kommer att uppsöka vård 

för att få hjälp med sina självskador, möter sjukvårdspersonal dem på akutmottagningen, 

oftast efter överdosering, vanligen av icke-opiater exempelvis paracetamol eller 

acetylsalicylsyra, eller genom psykofarmaka (Hawton & James, 2005).  I studier (Csorba, 

Dinya, Nagy och Pa’li, 2009; Hawton et al. 2003) beskriver de att självförvållade skador 

bland ungdomar och framförallt unga kvinnor är ett stort folkhälsoproblem eftersom de antal 

ungdomar som utövar dessa beteenden ökar och samband finns mellan självskada och 

efterföljande självmord. 

 

Professionella inom psykiatrivård över hela världen ställs inför stora utmaningar när de möter 

patienter som självskadar. Rayner, Allen och Johnson (2005) fann i sin studie att varje person 

som stod i nära kontakt med någon som självskadar sig blir påverkad emotionellt och att det 

väckte starka känslor bland vårdpersonal. McAllister, Creedy, Moyle och Farrugia (2002) 

beskriver att i de flesta fall är den upplevda känslan negativ hos vårdpersonalen. 

 I en studie av McAllister (2001) beskrivs att självförvållade skador är en traumatisk 

upplevelse med mycket allvarliga konsekvenser för individen både på ett personligt och 

socialt plan. Olika motiv för självskador och olika typer av skador kräver att det finns en 

variation av terapeutiskt hjälp. Enligt litteraturen tenderar vårdpersonal i möten med patienter 

att vara likartade och inte flexibla. McAllister (2001) menar vidare att i omvårdnaden av 

självskadepatienter kan det bli oavsiktligt skadliga konsekvenser om mötena blir bristfälliga 

när man tar hand om individer som självskadar sig. Forskning gjord under svenska 

förhållanden av Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson (2007) visar även de i sina studier att 

sjuksköterskor känner frustration gentemot patienterna, som självskadar sig, när det gäller 

deras omvårdnad.  Ökad kunskap, stöd och handledning behövs för personalen som ger den 

psykiatriska omvårdnaden och för alla andra som kommer i kontakt med självskadepatienter 

menar Wilstrand et al. (2007)Beskrivningen av känslor och upplevelser av att leva med ett 
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självskadebeteende kan ge en förståelse för hur man bör bemöta dessa personer när 

sjuksköterskor möter dem på akutmottagningen och inom psykiatrisk vård. Som 

omvårdnadsansvarig har sjuksköterskan ett behov av att förstå våra patienters hela livsvärld 

och inte bara begränsad till upplevelsen av vården. En litteraturstudie som fokuserar på 

upplevelsen att leva med självskadebeteende, begränsat i denna studie framför allt till att 

förstöra vävnad, kommer därför att genomföras. Syftet med denna studie är att belysa 

människors upplevelse av att leva med självskadbeteende. 

 

Metod 

En litteraturstudie genomfördes för att få en så djup förståelse som möjligt av upplevelsen att 

leva med ett självskadebeteende. För att undvika förförståelse som påverkar fynden valdes en 

manifest ansats för att inte riskera att tolka artiklarna. Då undersökningssyftet var att fördjupa 

sig i upplevelsen av att leva med ett självskadebeteende valdes ett inifrån perspektiv. 

 

Litteratursökning 

När en litteraturstudie utförs innebär det att formulera ett syfte, söka litteratur som svarar mot 

syftet, granska kritiskt och därefter dra slutsatser av det man hittat (Polit & Beck, 2008). Vi 

använde oss av följande bibliografiska referensdatabaser: AcademicSerchElite, Cinahl, 

PsycInfo samt Pubmed.  AcademicSerchElite innehåller ett stort antal akademiska ämnen. 

Cinahl innehåller framför allt hälso- och vårdvetenskap. PsycInfo innehåller artiklar med 

framför allt beteendevetenskaplig grund men även medicin, socialt arbete, juridik och 

ekonomi. Pubmed innehåller Medline som är världens största medicinska referensdatabas 

(Backman, 2008). Databaserna som valdes gjorde vi i avsikt att få så många relevanta träffar 

som möjligt.  

Följande sökord användes i olika kombinationer: injuries, self mutilation, self harm, 

parasuicide, self injurious behavior, self-inflicted, self inflicted wounds, lived experience eller 

patient experience. Vi har använt den booleska sökoperatorn AND. Enligt Willman, Stoltz, 

Bahtsevani (2006) skall forskare använda de booleska sökoperatorerna för att få en så relevant 

litteratursökning som möjligt. Alla sökningar gjordes med tesaurs som såg olika ut i de olika 

databaserna. Tesaurs är ämnesord som står för vetenskapligt innehåll och det är ett effektivt 
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sätt att få rätt söktermer gentemot databaserna (Backman 2008). För att bredda sökningen 

använde vi även i vissa fall artiklars referenslistor för att hitta artiklar. Enligt Backman (2008) 

är nya artiklars referenslistor ett bra sätt att hitta relevanta källor. 

Inklusionskriterierna var engelska artiklar, kvalitativa artiklar och att de sökord vi redovisat 

fanns med. Vi exkluderade artiklar som inte motsvarade vårt syfte, var äldre än tio år och 

studier som var gjorda i ett kulturellt annorlunda sammanhang än det västerländska. De 

artiklar som primärt valdes ut bedömdes med ledning av abstraktet och några av artiklarna 

genomlästes helt innan det visade sig att de inte motsvarade syftet. 30 artiklar hittades på detta 

sätt, ytterligare fyra artiklar hittades via referenslistorna i dessa artiklar. Efter genomläsning 

valdes tretton artiklar ut till att kvalitetsgranskas. 

 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Upplevelsen av att leva med ett självskadebeteende. 

PubMed 2010-02-01 

Sök 

nr 

*)           Söktermer Antal ref. Urval 

1 MSH Self-mutilation and patient experience 13 0 

2 MSH  Self-harm and patient experience 80 8 

3 MSH Parasuicide and patient experience 284 1 

4 MSH  Self injouriosbehavior and patient 

experience. 

286 4 

5 MSH Self inflicted and patient experience. 85 

CINHAL 2010-02-01 

1  

Headings             

Self injourios behavior  270  3 

2 

 

Headings Injourios, self-inflicted 257  5 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed,  
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Forts. tabell 1: Översikt av litteratursökning 

PsycInfo 2010-01-30  

 

 

Sök 

nr 

*) Söktermer Antal ref. 

 

Urval 

8 MSH Self injourios behavior and lived 

experience               

7 1 

9 MSH Self inflicted  wounds and lived 

experience 

3 1 

10 MSH Self mutilation and Lived experience                                3 1 

Acadmic Serch Elite 2010-02-03 

11  Self injourios behavior and Patient 

experience 

161  5 

12  Parasuicide and Patient experience 160       1 

13  Self-mutilation and Patient experience 103       0 

    

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed. 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna har kritiskt granskat utifrån ett standardiserat protokoll för kvalitetsgranskning 

(Willman, et al. 2006 s.154-155). Artiklarna bedömdes vara av hög, medel eller låg kvalitet 

(tabell2). Poängsättningen i kvalitetsbedömningen bygger på att en poäng svarar för varje 

frågeställning. Poängsumman för varje enskild artikel räknas om till procent av det maximala 

poängtalet, 80-100% motsvarar hög kvalitet (Willman et al. 2006). Kvalitetsbetyget hög 

innebär att artikeln har en tydlig beskriven kontext, en väldefinierad frågeställning samt att 

urvalsprocess, datainsamlingsprocess, analysmetod är väl beskriven och att en medveten och 

metodisk dokumentation har gjorts. Artiklarna ska även innehålla diskussion om trovärdighet 

och tillförlitlighet (Willman et al. 2006, s.97). Om studien inte uppfyllde alla dessa kriterier 

fullt ut, fått en kvalitet som understiger 80 % har det definierats som en artikel av medelgod 

kvalitet, artiklar med 70 % i kvalitetsgenomgången valdes bort från studien. 13 artiklar 

kvalitetsgranskades, två artiklar valdes bort på grund av för låg kvalitet. 
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Tabell 2 Översikter över artiklar ingående analysen (n=11)  
Författare  

År  

Land  

Typ av studie  Deltagare  Metod  

Datainsamling  

Dataanalys  

Huvudfynd  Kvalitet  

(hög  

medel, låg 

Harris  

2000              

 Storbritannien 

                                   

 

 

 

 

Hume 

et al. 

2007 

Storbritannien 

 

 

 

 

Lindgren 

et al. 

2004 

Sverige 

 

 

 

 

 

Machoian  

2001 

USA 

 

 

 

 

 

McAndrew 

et al. 

2005 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

Perseius 

et al. 

2005 

Sverige 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

6 kvinnor.  

 

 

 

 

 

 

 

6 kvinnor 

8 män 

 

 

 

 

 

 

9 kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

3 kvinnor 

    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

10 kvinnor 

 

 

 

 

 

Empirisk 

studie. 

Dataanalys ej 

beskriven     

 

 

 

 

Djupintervjuer 

 

Grounded 

Theory    

 

 

 

 

Berättande 

intervjuer 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

Baxter (1991) 

 

 

 

Djupintervjuer 

 

The Listners 

Guide 

method(Brown 

et al 1988)  

 

 

Djupintervjuer   

 

Feministisk 

ansats med en 

psykoanalytisk 

analys.  

 

 

 

 

 

Beskrivande 

intervjuer. 

 

Innehållsanalys 

enl. Ricoeur 

(1991) 

Självskadande  

kvinnor vill bli 

förstådda av 

vårdpersonal att 

de mår psykiskt 

dåligt och 

därför skär sig. 

  

Att 

självskadande 

pat. är en 

heterogen 

grupp där 

individuell 

hänsyn måste 

tas i 

behandlingen. 

 

Det är viktigt 

att 

sjuksköterskorn

a ser pat. som 

människor och 

bemöter dem 

med respekt 

samt ingjuter 

hopp. 

 

Att ta på allvar 

när flickor 

berättar om sina 

psykiska 

smärtor som 

gör att de 

självskadar sig. 

 

Kvinnorna 

berättar om att 

tala men ingen 

lyssnar, 

drömmer om en 

god relation 

med sin mor är 

utsatta för 

sexuellt våld 

och vill bli 

män. 

 

Beskriver hur 

kvinnorna 

kämpar för 

hälsa och 

respekt men att 

det är svårt.  

Mellan 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Tabell 2: forts Översikt av artiklar ingående analysen (n=11)  
Författare  

År 

Land 

Typ av studie 

 

Deltagare 

 

Metod, 

Datainsamling,  

Dataanalys 

Huvudfynd 

 

Kvalitet  

(hög, medel, 

låg) 

 

Reece                                   

2005 

Storbritanien 

 

 

 

 

 

 

Risanen 

et al. 

2008 

Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoppmann 

et al. 

2007 

Tyskland 

 

 

 

 

 

Sinclair  

et al. 

2005 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

Weber  

2002 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kvinnor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

69 kvinnor 

1 man 

Ålder mellan 

12-21 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

4kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 kvinnor 

    
 

 

 

 

  

 

 

 

Djupintervjuer. 

Grounded 

Theory 

Glaser (1978) 

 

 

 

 

 

Empirisk studie 

 

Induktiv 

innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationer 

och djup-

intervjuer 

Dataanalys  

Van 

Manen(2005) 

 

 

 

Djupintervjuer 

 

Tematisk och 

narrativ 

dataanalys 

 

 

 

 

 

 

Djupintervjuer   

 

Dataanalys  

Gubrium 

(1993) 

 

 

 

 

 

 Självskadande  

kvinnor 

använder 

självskada för 

att visa hur 

dåligt psykiskt 

de mår och de 

vill bli 

förstådda 

  

Studien ökar 

förståelsen för 

självskadebetee

nde, vilka 

faktorer som 

påverkar och 

hur man 

självskadar sig 

sett från den 

självskadades 

perspektiv. 

 

Att självskador 

är ett sätt att 

hantera själslig 

smärta. Att 

relationen 

mellan patient 

och personal är 

viktig.  

 

Personer som 

inte självskadar 

sig längre 

berättar om sin 

upplevelse av 

brist på kontroll 

i sina liv under 

perioden när de 

självskadade 

sig. 

 

Önskan att bli 

lyssnad på och 

få hjälp med 

vad som sätter i 

gång 

självskadandet 

och förslag till 

omvårdnadsåtg. 

 

Mellan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan 
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Dataanalys 

Syftet var att beskriva upplevelsen från ett inifrånperspektiv, därför valdes en manifest 

innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) vilket innebär att inte tolka 

texten utan låta textenheterna tala för sig själv. Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att 

få kunskap och förståelse av ett fenomen. 

 

Analysarbetet som följer Graneheim och Lundman (2004) artikel påbörjades genom att båda 

författarna läste igenom artiklarna flera gånger. Från artiklarna har textenheter som svarar mot 

uppsatsens syfteidentifierats. För att kunna gå tillbaka till ursprungskällan markerades varje 

textenhet med en kod. En kondensering genomfördes, vilket innebar att texten kortades ned, 

kärnan och det centrala i texten bevarades. Textenheterna kondenserades med engelsk text för 

att inte tappa c viktigt innehåll då den engelska texten är central för detta ämne, då självskada 

har många termer på engelska men bara en på svenska, De kondenserade textenheterna 

översattes till svenska. 

 

Vidare sammanfördes textenheter från de olika artiklarna som begreppsmässigt hade liknande 

innehåll i kategorier. Enligt litteraturen ska data bara passa i en kategori men detta kan vara 

svårt när det gäller mänskliga upplevelser, kategorin skall dock svara på frågan vad 

(Graneheim & Lundman, 2004). I dataanalysen framkom 210 kondenserade textenheter som 

kategoriserades i 25 preliminära kategorier. Varje kategori svarade mot syftet. Vidare 

reducerades antalet kategorier genom ytterligare sammanslagningar till slutliga fyra 

kategorier. För att motverka för tidiga slutsatser samt egen tolkning och för att öka 

trovärdigheten återgick författarna ofta till originaltexten, det genomfördes i avsikt att inte 

missa någon del av upplevelsen som beskrevs (jmf. Graneheim & Lundman, 2004).  

Kategorierna redovisas nedan i resultatet. 
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Resultat 

 

Analysen resulterade i fyra kategorier som redovisas i tabell 3, dessa presenteras med brödtext 

som en sammanfattande beskrivning av varje kategoris innehåll. Med citat på originalspråk ur 

de analyserade artiklarna har innehållet i kategorierna styrkts. 

 

 

Att lindra inre smärta med yttre smärta 

Personer i studier (Harris, 2000; Perseius, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson 2005) beskrev att de 

levde med en smärta på insidan. Enligt Harris (2000) beskrev de som självskadar sig att 

smärtan på insidan växte och måste stoppas. Varje gång de självskadat sig var det för att ta 

bort det som var svårt. Självskadandet var ett sätt att hantera inre smärta. Det var lättare att ta 

itu med smärta på utsidan (Perseius et al. 2005; Harris, 2000) och det blev ett sätt att 

kommunicera med smärtan på insidan. Självskadandet handlade om känslor, ingen psykisk 

sjukdom. De som självskadade sig berättade om ett liv där de känt sig utnyttjade, 

känslomässigt eller sexuellt (Harris, 2000). I studien av McAndrew och Warne (2005) 

beskrev de självskadande personerna att de hade mycket sårade känslor och hat inom sig och 

att de bar på tidigare trauman. De beskrev en känsla av skam och skuld för sexuella övergrepp 

de blivit utsatta för.  

 

Livet bestod för dem som självskadade sig av en stor del ångest och känslomässigt kaos. De 

levde med en gråt inom sig och fick panik av alla känslor, livet upplevdes som smärtsamt. 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att lindra inre smärta med yttre smärta  

Att såren blev ett hopp om att få hjälp och stöd. 

Att inte bli sedd och respekterad som en normal människa 

Att sakna hopp om att livet kan förändras. 
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Självhatet var enormt och det upplevde att de var fiender till sig själva. Upplevelsen var också 

att det blev ångestlindrande att veta att de hade verktyg hemma och det kändes tryggt att ha 

tillgång rakblad och piller så att möjligheten att självskada sig fanns (Perseius et al. 2005). 

Alkohol användes av de som självskadade sig som ett sätt att skada sig själv men det var 

också ett sätt att lindra ångesten. De kände också en oro för att inte veta vad som skulle kunna 

utlösa ett självskadebeteende och då det hände var det många gånger ilska mot någon (Weber, 

2002). Känslan av att känna sig värdelösa och tro att de förtjänade smärtan beskrevs i studien 

av Rissanen, Kylmä och Laukkanen (2008). För att kunna hantera inre smärta blev de tvungna 

att självskada sig, det gav en lättnad när blodet rann (Harris, 2000). Några personer beskrev 

det som ett tvång för att få denna lättnad, att den fysiska smärtan gjorde att de mådde bättre, 

en del av smärtan rann ut med blodet (Machoian, 2001). 

 

“I don´t always cut to make a point, I cut because I need to, when I cut, when I see the blood, 

and I feel it rushing, it´s such relief. I can feel it; it´s like everything that is (bad) is just going 

out.” (Machoian, 2001 s.26)  

 

Självskadandet upplevdes som ett sätt att komma bort från alla svåra minnen och de mörka 

och destruktiva tankarna (McAndrew & Warne, 2005; Perseius et al. 2005). Det var enkelt att 

få impulsen att ge sig av från allt som kändes svårt och de som självskadade sig både längtade 

efter att få dö och var rädda för att dö. Självskadan visade smärtan på utsidan där de kunde 

hantera den. De hade en längtan efter livet men såg döden som en utväg (Perseius et al. 2005).  

 

“. . .I thought my life was like shit, and I wanted to kill myself nearly all the time “ (Perseius et 

al. 2005, s.163) 

“...fearing life and longing for death and yet longing and struggling for life.” (Perseius et al. 

2005 s.164) 

 

De som självskadade sig beskrev att de att de inte behövde gråta om de skar sig (Rissanen et 

al. 2008) De stängde av alla känslor när något dåligt hände, det blev svårt att ha några känslor 

överhuvudtaget, känslan av blodet blev då den enda känsla de hade (Schoppmann, Schröck, 
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Schnepp & Büscher, 2007). Ondskan rann ut tillsammans med blodet, detta var ett sätt att 

undvika att begå självmord, känslan av kontroll infann sig och den som självskadade sig 

kände att hon levde.  De beskrev även att självskadandet gjorde att de kände sig starka och 

friska, det var smärtsamt att skära sig, men trots det en vånda med njutning. Ett sätt att klara 

av att vara sig själv var att skada sig (Rissanen et al. 2008). Det blev också ett sätt att 

överleva, att se sitt eget blod blev en upplevelse som gav en bra känsla (Schoppmann et al. 

2007).  En flicka upplevde sig ansvarig för sina föräldrars skilsmässa och straffade sig själv 

och en annan skadade sig själv sig när föräldrarna grälade (Rissanen et al. 2008). 

 

“Everybody thinks that we are harming ourselves to get attention, but we are not, we are 

harming ourselves because life hurts so damned much” (Perseius et al., 2005 s.165). 

 

Att såren blir ett hopp om att få hjälp och stöd 

De som självskadar beskrev att de längtade efter tröst och stöd och att någon skulle bry sig i 

stället för att få kritik (Hume & Platt, 2007; Reece, 2005; Sinclair & Green, 2005; Weber, 

2002). De ville bli bemötta med förståelse och att känna att någon brydde sig var viktigt 

(Weber, 2002). Tonåringar beskrev hur de skadat sig, men att ingen kommenterat deras ärr. 

De hade en längtan efter att någon vuxen skulle se och förstå att de behövde hjälp (Rissanen 

et al. 2008).  Självskadandet kommunicerade det de ville ha sagt men de upplevde att ingen 

hade lyssnat på dem (McAndrew & Warne, 2005). Självskadandet upplevdes som ett språk, 

ett sätt att beskriva sig själv (Reece, 2005).  

Personer som självskadade sig beskrev en längtan efter kärlek och kamratskap men det fanns 

en känsla av att inte vara värd det (Perseius et al. 2005). Trots att de hade stöd från familj och 

vänner, var det svårt att hitta någon i familjen eller vänskapskretsen att prata med om svåra 

saker även om de ville det (Hume & Platt, 2007; Lindgren et al. 2004). De som självskadade 

beskrev hur de lämnade sin kropp känslomässigt när de kom i känslomässigt jobbiga 

situationer och att de inte klarade av att någon de inte kände hade fysisk kontakt med dem. Att 

visa känslor var bara möjligt i trygga situationer med människor de litade på. De beskrev att 

de hatade sig själva och sitt liv samt hade en känsla av att vara övergivna. När de mådde 

dåligt var det skönt om någon satt bredvid även om de inte klarade av att prata (Schoppmann 

et al. 2007). De som varit inlagda på sjukhus för sitt självskadebeteende beskrev att de fick 
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medicin istället för att någon pratade med. De hade känslan av att bli fördömda och beskrev 

att personal tog avstånd från dem vilket gjorde att de kände sig ensamma (Perseius et al. 2005; 

Lindgren et al. 2004). I en studie av Reece (2005) beskrev en person som hade en god kontakt 

med en personal, men då hon skadat sig fick hon en utskällning av samma personal.  

 

Every day I do that. Getting home is starting to scratch. I think when I am outside I have 

social contacts and when I am here, left on my own, perhaps it is the fear of being alone, yes, 

to be able to stand this, to feel that there is someone, that I am not alone, to feel myself 

perhaps (Schoppmann et al. 2007, s.591). 

 

Att inte bli sedd och respekterad som en normal människa 

Det finn en önskan om att bli sedda som normala personer och behandlade med respekt 

(Hume & Platt, 2007; Perseius et al. 2005). Upplevelsen var att ingen förstod deras situation, 

de menade att det lindrade lidandet att bli bemött med respekt och förståelse (Perseius et al. 

2005). De upplevde att de blev betraktade som själlösa och hade fått en etikett på sig men 

kände att de blev missförstådda (Lindgren et al. 2004). När de sökt hjälp blev de inte tagna på 

allvar eller så fanns det inga resurser för dem (Sinclair & Green, 2005). De upplevde att de 

blev behandlade annorlunda på akutmottagningen än andra patienter vid besök där. Det 

beskrevs som en känsla av att bli behandlad som en stygg flicka, att personal tyckte att de var 

i vägen och att vårda dem var slöseri med tid (Harris, 2000). De beskrev även tillfällen då 

personalen tappade tålamodet när de återkom flera gånger efter att ha självskadat sig (Hume 

& Platt, 2007; Lindgren et al. 2004). 

 

“It doesn’t feel good at all. They are like, “well, are you here now again – have you been 

taking pills or what”. They seem so bothered, cannot seem to understand that there may be a 

reason for doing this, it’s not as if it’s fun or something you want to do”  (Lindgren et al. 

2004, s. 289).  

 

Upplevelsen av att de självskadades åsikter inte räknades, att de inte hade något värde 

beskrevs också. En person beskrev att hon mådde så dåligt att hon inte klarade av att närvara 
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på terapin och då utgick personalen från att hon inte var intresserad (Lindgren et al. 2004). 

Upplevelsen av att inte få vara med i beslut som påverkar dem, till exempel att inte få veta att 

terapeuten som personen haft ska sluta upplevdes som ett svek. Även när de blev överflyttade 

till en annan terapeut utan förklaring kändes som ett svek (Perseius et al. 2005).    

 

“You have to be treated with dignity in some way and be permitted to feel. Being treated like 

that you´ve got human dignity.” (Lindgren et al., 2004 s 289) 

 

Att sakna hopp om att livet kan förändras 

Livet kändes inte bra för dem som lever med ett självskadebeteende. De hade svårt att se hur 

livet skulle kunna bli bättre och de var trötta på att kämpa. De beskrev även en känsla av att 

familjen skulle få det bättre utan dem (Sinclair och Green, 2005). Upplevelser av att vara 

utelämnad och att det inte fanns någon hjälp att få för den som självskadar sig beskrevs. De 

som fått hjälp upplevde att hjälpen inte var bra eller rent felaktig. Det kändes som att det inte 

var någon ide att gå till terapiträffarna då de inte gav någon hjälp (Hume & Platt, 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, 2005 s.568) 

 

Deltagare i studien av Lindgren et al. (2004) ville försöka ta ansvar för sitt självskadande men 

upplevde det oerhört svårt att klara det själva. I en studie av Hume och Platt (2007) beskrev 

personer som självskadade sig att det inte var möjligt att stoppa en självskadare då det var en 

del av personligheten. 

 

"I don't want to stop cutting myself. It's what I do. The sooner they understand you can't stop 

a self-harmer, the better" (Hume & Platt, 2007 s.4) 
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Diskussion. 

Denna litteraturstudie belyser människors upplevelse av att leva med självskadebeteende. 

Analysen baserades på elva vetenskapliga artiklar och resulterade i fyra kategorier: Att lindra 

inre smärta med yttre smärta, att såren blev ett hopp om att få hjälp och stöd, att inte bli sedd 

och respekterad som en normal människa samt att sakna hopp om att livet kan förändras. 

 

I litteraturstudien visar resultatet att informanterna lever med en djup ångest och en inre 

smärta som de har svårt att verbalisera. Många av intervjupersonerna berättar om trauman de 

blivit utsatta för, sexuella övergrepp och misshandel, som medfört att de idag har en inre 

smärta och ångest de inte klarar av att hantera. Resultatet visar också på ett liv med 

känslomässigt kaos och ett sökande efter kontroll. Strategin de har hittat för att lindra sin 

psykiska smärta är att skada sig själva. Eriksson (1994) säger att det själsliga och andliga 

lidandet uppkommer av upplevelser av förnedring, skuld och skam. Utifrån denna definition 

av lidande kan det förstås som att självskadepatienterna lever i ett lidande. Detta lidande visar 

sig i en längtan efter att dö samtidigt som det finns en rädsla för döden och en längtan efter 

liv. Eriksson (1994) menar vidare att lidande innebär att många patienter som vårdas har blivit 

utsatt för ett meningslöst lidande, ett lidande som beror på en annan människas ondska, ingen 

människa väljer att lida trots att det kan se självpåtaget ut. Lidandet står för en total vanmakt 

inför livet. Med stöd av studien (Eriksson, 1994) menar författarna till denna studie att  

självskadepatienterna  inte har skaffat sig strategier för att hantera livet, utan hamnar i 

vanmakt inför livet, vilket medför ett lidande. 

 

I studien (Pattersson, Whittington & Bogg, 2007) beskrevs att personal ser på personer som 

självskadar sig som medlem av en stereotyp grupp snarare än individer och detta medför en 

negativ attityd gentemot alla patienter som självskadar sig. Denna personal utvecklar en 

antipati gentemot patienterna, vilket kan vara ytterligare en riskfaktor för 

självskadepatienterna. Det är därför viktigt att omvårdnadspersonal ta del av kunskap som 

förmedlads av den människan som är mitt i sitt lidande. Detta kan medföra att personal kan 

förstå och reflektera över människan som självskadar sig och genom detta undvika en 

fördömande attityd. När tid ges att förstå hur livet kan vara för någon annan, för att ge god 

omvårdnad, är det ett sätt att bevara människans värdighet (Arman & Rehnsfelt, 2007). 
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I resultatet beskrivs upplevelsen att det var svårt att prata om självskadandet. Det finns en 

vilja, ett hopp om att få prata, men nästan omöjligt att hitta någon som vill prata om 

självskadandet även när den som självskadar sig är inlagd på en psykiatrisk avdelning. 

Eriksson (1994) beskriver det som en del av människans lidande att inte bli förstådd, då kan 

ingen ge henne det hon behöver eller förverkliga hennes innersta väsen. Det djupa lidandet 

innebär att livskraften går förlorad och människan fylls med livsleda. Eriksson (1994) menar 

också att människan kan försöka kämpa trots sitt lidande. Det finnas möjlighet att bevara sin 

värdighet genom att få bekräftelse från någon annan människa över att lidandet pågår. 

Eriksson (1994) beskriver vidare hur lidandet blir en känsla av hopplöshet, för att kunna få en 

lindring i lidandet behöver den som lider hopp.  

Arman och Rehnsfelt (2007) beskriver i sin studie att som personal bör man se patienten som 

en person, inte en diagnos och invänta tillfället att ge tid för samtal. Med stöd av Arman och 

Rehnsfelt (2007) menar författarna till denna studie att det är viktigt kunna ge patienten hopp. 

Genom att finnas i närheten och möta dem som självskadar sig som fullvärdiga människor 

lindras lidandet och inges hopp. I vårt resultat beskrevs självskadandet som ett sätt att 

kommunicera en längtan efter kamratskap samtidigt som de som självskadar inte tycker att de 

är värda den gemenskapen De lever med en känsla av att vara övergivna av vården och 

anhöriga. 

 

 Forskning (Farell, Shafiei & Salmon, 2010) visar att självskadepatienterna upplevs som 

utmanande och provocerade av vårdpersonal. Erfaren vårdpersonal kan dock förstå att 

självskadandet är en vilja till kommunikation, medan mindre erfaren personal ser det som ett 

känslomässigt utspel. Vidare menar Farell, et al. (2010) att personalens känslor inför patienten 

spelar roll för bemötandet, om personalen känner sympati för patienten är det troligare att 

patienten får ett gott bemötande. 

 

I resultatet upplevde sig informanterna kränkta och respektlöst behandlade. Personalen 

tappade tålamodet med dem när de kom till akuten. De upplevde att de inte fick samma vård 

som andra patienter på akuten. Kasén et al. (2008) beskriver vårdlidande, det lidande som 

vårdpersonal utsätter patienter för, som inte är kopplat till patientens sjukdom eller smärta. 

Kasén, et al. (2008) menar vidare att en förstenad vårdkultur kan bidra till vårdlidandet. Det 

kan innebära att det råder förutbestämda mönster för vården, att patienten inte ses som en 
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enskild individ, vilket kan innebära att patienten inte är med och planerar sin egen vård. I 

litteratur studien framkom det att personer som självskadade sig blev utskällda när de 

självskadade sig och fick inte vara med och planera sin vård. Med stöd av Kasén, et al. (2008) 

menar författarna till denna studie att det är situationer som tyder på att dessa patienter blir 

utsatta för ett vårdlidande. När det är svårt att definiera självskadepatientens lidande hamnar 

omvårdnadspersonal i dilemmat om vilken vård som ska ges. Kasén, et al. (2008) menar 

också att en oreflekterad vårdrelation kan bidra till vårdlidandet. Både i ord och hållning kan 

personal förmedla hopplöshet till patienten och därmed bidra till vårdlidandet.  

 

Forskning av Farell et al. (2010) visar att personalens attityd kan trigga patienter till ett 

utmanande beteende samt förvärra beteendet genom sitt bemötande. När personal inte tycker 

om en patient kan det medföra att de är mindre känsliga gentemot patienten och därmed 

framkallar självskadebeteendet. De menar att personalen behöver bli medveten om sin 

känslomässiga respons, attityd och värderingar samt ha kunskap och förmåga att analysera en 

situation och handla därefter. Viktigt är också att personalen kan kommunicera. Arman och 

Rehnsfelt (2007) har i sin studie belyst vikten av att ge tid till patienten och mötas öga mot 

öga för att minska vårdlidandet. 

 

Personerna i vår litteraturstudie berättar att livet inte kändes bra och att de hade svårt att se 

hur livet skulle kunna bli bättre, de var trötta på att kämpa. Eriksson (1994) menar att varje 

lidande är en dödskamp där sorgen över det vi förlorat eller håller på att förlora finns. 

Lidandet innebär att människan förvandlas eller upplöses. I döendet finns möjlighet till nytt 

liv, det vill säga försoning. Kan man inte nå försoning fortsätter ett stilla döende där själen 

och det andliga livet dör ut först. Författarna menar med stöd av Rehnsfelt och Eriksson 

(2004) att vårdpersonal som vårdar kan lindra lidandet genom att möta patienten i deras 

lidande. 

 

Förslag till omvårdnadsintervention  

 

Människor som självskadar sig känner sig ensamma i sitt lidande och ser inte någon utväg ur 

sitt lidande. De vill bli behandlade med respekt men kommunicerar med att självskada sig, 

vilket oftast misstolkas av omvårdnadspersonal. Vi menar med stöd av Rhensfelt och Eriksson 

(2004) och Arman och Rehnsfelt (2007) studier om lidande och vårdlidande att 
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omvårdnadspersonal bör möta patienten i sitt lidande, vara lyhörda och våga möta lidandet i 

stunden och ta emot patienternas historia, deras livsberättelse, för att lidandet skall få en 

mening. Rhensfelt och Eriksson (2004) menar att omvårdnadspersonal bör vara öppna för en 

kontakt, för först när patienten kan sätta ord på sitt lidande kan de gå vidare och komma till 

den ambivalenta fasen när död och liv, hopp och förtvivlan står mot varandra. Dock upphör 

inte lidandet, men det fyller en mening och som vårdpersonal bör man visa empati och stötta 

processen till läkning. Vi menar med stöd av Arman och Rehnsfelt (2007) att när patienten 

ges tid att samtala och personal lyssnar kan patientens egen inneboende kraft läka den 

själsliga smärtan. Arman och Rehnsfelt (2007) visar i sin studie att individuell vård och att ge 

extra tid är meningsfullt, det medför en god vård. Viktigt är också att omvårdnadspersonal har 

kunskap om självskada och har en teoretisk modell som en gemensam grund, vilket ger 

likartat bemötande när de arbetar med självskadepatienter (Thomson, Powis & Carradice 

(2008). Kasén, et al. (2008) påtalar vikten att ständigt försöka förstå patentens synvinkel. 

Eriksson (1994) beskriver att lidandet kan lindras genom att skapa en vårdkultur där alla 

upplever att de har rätt att få vara en patient som blir respekterad och värdigt bemött.  

 

Metod diskussion  

Avsikten med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser att leva med 

självskadebeteende. Fördelen med att ha gjort en litteraturstudie var möjligheten att få ett brett 

material angående upplevelsen som skulle undersökas. 

 

Det var svårt att hitta artiklar till specifika upplevelser av självskadebeteende. De flesta 

artiklar avhandlade personalens upplevelse av att vårda patienter med självskadebeteende. 

Övriga artiklar försökte till största delen förstå varför människor väljer att skada sig själva 

eller hur vi skall göra för att vårda dem på ett bra sätt. Få artiklar avhandlade upplevelsen 

specifikt. Detta medförde att artiklar valdes som beskrev upplevelsen även om det inte var 

huvudsyftet med artikeln. Dessutom var svårt till en början att förstå att det i engelskan finns 

väldigt många uttryck för självskada, det gjorde bland annat litteratursökningen svår att 

genomföra då artiklarna innehöll andra ord för självskadebeteende än de ord som söktes.  

 

De artiklar som inte var västerländska valdes bort eftersom det i bland annat i Asien 

förekommer att kvinnor bränns av sina anhöriga och att det dokumenteras som självskada, 
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men att det kan vara ett sätt för mannens familj att upphäva äktenskapet. Med denna kunskap 

kunde studier från annat än västerländska samhällen värderas. Den västerländska kulturella 

kontexten är mer bekanta och bedöms av författarna ge större möjlighet att värdera materialet.  

 

För att en kvalitativ studie ska vara trovärdig ska den granskas, vara pålitlig, bekräftelsebar 

och överförbar (Holloway & Wheeler, 2002). Genom att beskriva analysen och presentera den 

i tabeller har studiens pålitlighet ökat. De artiklar som valdes hade hög kvalité vilket bidrog 

till att öka pålitligheten av resultatet förutom en artikel som hade medel kvalité som togs med 

då den bedömdes medförda kunskap till resultatet. Genom att redovisa artikelsökning och 

artikelöversikt kan läsaren följa processen. Trovärdigheten har erhållits genom att under 

arbetes gång ha haft seminarier där handledare och övriga deltagare kritiskt granskat arbetet. 

Överförbarhet innebär att resultatet från en studie ska kunna överföras till en kontext som är 

liknande och med liknande deltagare. Vi har följt Graneheim och Lundman, (2004) studie för 

att göra beskrivning av kontext, syfte, urval och analys så tydligt som möjligt för att 

underlätta bedömning av överförbarhet. 

 

Litteraturen beskriver att ovana forskare ofta har en tendens att tidigt i processen vilja tolka 

och gärna tolkar i enlighet med vad som tidigare är känt därför rekommenderas att gång på 

gång återvända till grundmaterialet för att vara trogen originalkällan (Holloway & Wheeler, 

2002). Graneheim och Lundman, (2004) menar att analysmetoden kan ifrågasättas eftersom 

kategorier och dess sammanslagning är skapade av granskare och kan vara tolkade på fel sätt. 

För att förhindra det har författarna under analysprocessen gått tillbaka till originaltexten ett 

flertal gånger för att försäkra sig om att det manifesta i texten bevarats. Den manifesta 

analysen utgår från att författarna inte tolkar materialet, det finns dock ett observandum i 

denna process när artiklarna är på engelska och rapporten skrivs på svenska. I 

översättningssituationen finns det alltid en risk att det blir författarnas egen tolkning som styr 

översättningen. Medvetenheten om detta har det vid översättning har författarna därför valt att 

kondensera i första steget på engelska för att kunna hålla sig så nära originaltexten som 

möjligt. I denna studie kan förekomma koder som kan passa i flera kategorier fast enligt 

Graneheim och Lundman (2004) så kan människors berättelser om upplevelser av ett fenomen 

vara så sammanflätade att de kan passa in i två eller flera kategorier. 
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Slutsats 

I denna litteraturstudie framkom att personers upplevelser att leva med självskadebeteende var 

svårt, att leva med känslan av döden ständigt närvarande är en utmaning. Den som självskadar 

sig anser att det är ett sätt att ha kontroll över livet. Att skadandet är ett sätt att behålla livet, 

att undvika att dö. Att bli sedd hur människan mår inuti och inte för de sår som blöder utanpå 

är viktigt kunskap för vårdpersonal som möter personer som självskadar sig. Att som 

vårdpersonal förstå att det finns en längtan efter kamratskap och kärlek, att höra till, kräver 

tid.  Att förstå att detta är ett sätt att kommunicera, kommunicera ett känslomässigt kaos, 

ångest samtidigt som det är ett uttryck för längtan efter liv, ett rop på hjälp. Det är viktigt att 

förstå att det finns en längtan efter att bli respekterad, som normal, en hel människa men 

också förstå att det finns ett djupt självhat där de som självskadar inte tycker att de är värd ett 

bättre liv, ett liv i skuggan av döden. Det ställer krav på vårdpersonal, krav att finnas 

närvarande, nära, att finnas till hands. Att inge hopp, hopp om ett annat liv, ett bättre liv, att 

ge värdighet och vänlighet. I mötet kan vi hjälpa patienterna att formulera sitt lidande och 

komma till en punkt när de ser mening med sitt lidande. 

 

Fortsatt forskning av ett inifrån perspektiv föreslås och frågan är: Förändras upplevelsen över 

tid, har personer som är 15-20 år samma upplevelse som när de är 40 år, om de lever med 

självskadebeteende? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  22 

 

Referenslista. 

Artiklar som är med i analysen är märkt med * 

Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2007). The ‘little extra’ that alleviates suffering. Nursing 

Etics, 14 (3) 372-384. 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Csorba, J., Dinya, E., Nagy, E., & Pa´li, E. (2009). Clinical diagnoses, characteristics of risk 

behaviour, differences between suicidal and non-suicidal subgroups of Hungarian adolescent 

outpatients practicing self-injury European Child &Adolescent Psychiatry, 18:309–320. 

Eriksson, K. (1994) Den lidande människan. Arlöv: Liber utbildning. 

Farell, G. A., Shafiei, T., & Salmon, P. (2010). Facing up to ‘challenging behaviour’: a model 

for training in staff–client interaction. Journal of Advanced Nursing, 66(7), 1644–1655. 

Favazza, A. R., & Rosenthal, R. (1993). Diagnostic issues in selfmutilation. Hospital and 

Community Psychiatry, 44, 134–140. 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

Education Today, 24, 105-112. 

Gratz, KL. (2003) Risk factors for and functions of deliberate self-harm: an empirical 

and conceptual review. Clinical Psychology Science and Practice, 2003; 10: 192–205. 

*Harris, J. (2000). Self-harm: cutting the bad out of me. Qualitative Health Research, 10 (2): 

164-73.  

Hawton, K., Hall, S., Simkin, S., Bale, L., Bond, A., Codd, S., & Stewart, A. (2003). 

Deliberate self-harm in adolescents: a study of characteristics and trends in Oxford, 1990-

2000 Journal of Child Psychology and Psychiatry 44(8):1191–1198. 

Hawton, K., & James, A. (2005). Suicide and deliberate self-harm in young people. 

British Medical Journal: 891-4. 

Hicks, K. M., & Hinck S. M. (2008). Concept analysis of self-mutilation. Journal of 

Advanced Nursing, 64(4), 408–413. 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative research in nursing. Oxford: Blackwell 

Sciences. 

*Hume, M., & Platt, S. (2007). Appropriate interventions for the prevention and management of 

self-harm: a qualitative exploration of service-users´ views. BMC Public Health. 7: 9.  

Kasén, A., Nordman, T., Lindholm, T., & Eriksson, K. (2008). When a patient suffers from 

care –Nurses´ characterization of patient´ suffering related to care. Vård i Norden, 28:2 4-8. 



  23 

 

*Lindgren, B., Wilstrand, C., Gilje, F., & Olofsson, B. (2004). Struggling for hopefulness a 

qualitative study of Swedish woman who self-harm. Journal of Psychiatric & Mental Health 

Nursing, 11 (3), 284-291. 

*Machoian, L. (2001). Cutting voices: self-injury in three adolescent girls. Journal of 

Psychosocial Nursing & Mental Health Services, 39 (11) 22-9, 46-7. 

McAllister, M. (2001). In harm’s way: a postmodern narrative inquiry Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing 8, 391–397. 

McAllister, M., Creedy, D., Moyle, W., & Farrugia, C. (2002). Nurses attitudes towards 

clients who self-harm. Journal of Advanced Nursing, 40, 578–586. 

McAllister, M. (2003.) Multiple meanings of self-harm: a critical review. International 

Journal of Mental Health Nursing 12:177–85. 

*McAndrew, S., & Warne, T. (2005.) Cutting across boundaries: a case study using feminist 

praxis to understand the meanings of self-harm. International Journal of Mental Health 

Nursing, 3,172-180. 

Patterson, P., Whittington, R., & Bogg, J. (2007). Measuring nurse attitudes towards 

deliberate self-harm: the Self-Harm Antipathy Scale (SHAS). Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing 14, 438–445. 

 

*Perseius, K., Ekdahl, S., Åsberg, M., & Samuelsson, M. (2005). To tame a volcano: patients 

with borderline personality disorder and their perceptions of suffering. Archives of Psychiatric 

Nursing, 19, 160-168. 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008). Nursing research generating and assessing evidence 

for nursing practice. Wolter Kluwer/ Lippincott Williams and Wilkins. 

Rayner, G. C., Allen, S. L., & Johnson, M. (2005). Countertransference and self-injury: A 

cognitive behavioural cycle. Journal of Advanced Nursing, 50, 12–19. 

 *Reece, J., (2005). The language of cutting: initial reflections on a study of the experiences 

of self-injury in a group of woman and nurses. Issues in Mental Health Nursing, 26 (6), 561-

74. 

Rehnsfeldt, A., & Eriksson, K., (2004). The progression of suffering implies alleviated 

suffering Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18; 264–272. 

*Rissanen, M., Kylmä, J., & Laukkanen, E. (2008.) Descriptions of self-mutilation among  

Finnish adolescents: a gualitative descriptive inguiry. Issues in Mental Health Nursing, 29 (2), 

145-63. 

*Schoppmann S., Schröck R., Schnepp W., & Büscher A. (2007). ‘Then I just showed her my 

arms . . .’ Bodily sensations in moments of alienation related to self-injurious behaviour. 

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 14, 587–597. 



  24 

 

* Sinclair, J., & Green, J (2005.) Understanding r resolution of deliberate self harm: 

qualitative interview study of patients´ experiences. British Medical Journal 14; 330 (7500), 

1112-5. 

Thompson, AR., Powis, J., & Carradice, A., (2008). Community psychiatric 

nurses´experience of working with people who engage in deliberate self-harm. International 

Journal Of Mental Health Nursing 17 (3), 153-61. 

*Weber, MT., (2002). Triggers for self-abuse: a qualitative study. Archives of Psychiatric 

Nursing, 16: 118-124. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 Wilstrand, C., Lindgren,B., Gilje,F.,& Olofsson, B. (2007) Being burdened and balancing 

boundaries: a  qualitative study of nurses` experiences caring for patients who self-harm.    

Journal of   Psychiatric & Mental Health Nursing, 14 (1): 72-8. 

Woldorf, G. (2005.) Clinical implications of the paradox of deliberate self-injury. Journal 

Specialist Pediatric Nursing 10,196–200. 

 

 

http://web.ebscohost.com.proxy.lib.ltu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySLCk63nn5Kx95uXxjL6prUuvpbBIr6aeSrinrlKwqZ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaupt0%2b1rrJKsaikhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVbCmrlGzp69Mrqykfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=107
http://web.ebscohost.com.proxy.lib.ltu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySLCk63nn5Kx95uXxjL6prUuvpbBIr6aeSrinrlKwqZ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaupt0%2b1rrJKsaikhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVbCmrlGzp69Mrqykfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=107

