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Abstrakt 
Att skada sig själv är ofta ett medel för att uthärda ett lidande och för 

personer med självskadebeteende kan mötet med vården också innebära stort 

lidande om denne bemöts på ett felaktigt sätt. Personals 

omvårdnadshandlingar kan både främja hälsa och orsaka lidande för patienten 

Omvårdnaden påverkas sannolikt också av personalens attityder gentemot 

personen. Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva 

sjukvårdpersonals attityder till personer med självskadebeteende. Den utgick 

från två frågeställningar: vilka attityder har sjukvårdpersonal gentemot 

personer med självskadebeteende samt vilka faktorer som påverkar attityder. 

I litteraturstudien analyserades 16 vetenskapliga artiklar. Resultatet var 

mångfacetterat och visade på både negativa och positiva attityder till personer 

med självskadebeteende. Den vanligaste attityden bland vårdpersonal var att 

de satte etikett på personer med självskadebeteende och stigmatiserade dem. 

Det framkom även att personal kände empati och hade en öppen attityd då de 

ansåg att självskadehandlingen var en copingsmekanism eller hade en 

bakomliggande orsak. Den främsta faktorn som påverkade attityderna positivt 

var adekvat utbildning samt erfarenheter av att vårda personer med 

självskadebeteende. Stöd från medarbetare var också en betydande del samt 

känslorna som skapades i mötet med personer med självskadebeteende. Det 

är därför viktigt att personal blir medveten om sina attityder och hur de 

påverkar omvårdnaden. Genom att försöka förstå vad som ligger till grund för 

attityderna kan de förändras. 
  
Nyckelord: attityder, hälso- och sjukvårdspersonal, självskadebeteende, 

litteraturstudie, omvårdnad 
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Att skada sig själv brukar kallas en självdestruktiv handling. Det finns olika former av 

självskadebeteende. Självskadebeteende avser handlingar där syftet är att tillfoga smärta 

och/eller skada på den egna kroppen men utan självmordsbenägen avsikt. 

Självskadehandlingen kan ses som en självbevarande funktion där skadan är ett medel för att 

överleva (Favazza, 1996, s. 286-287). Självskadebeteende kan uppfylla mångfaldiga 

funktioner, som att hantera och uttrycka traumatiska erfarenheter och individuella upplevelser 

både fysiska som emotionella. Förutom individuella upplevelser kan omedelbara 

livssituationer som upplevs som djupt sårande vara bakomliggande orsaker. 

Självskadebeteendet blir utförandet av och coping svar på dessa erfarenheter (Inckle, 2010). 

Självskadehandlingar behöver inte vara ett uttryck för ett trauma eller psykisk sjukdom. För 

personer med självskadebeteende blir ofta självskadehandlingarna ett automatiskt 

reflexmässigt handlande för att kunna hantera situationer och/eller sina känslor. Personen 

identifierar sig med sina självskador och anser sig vara beroende av dem (Åkerman, 2009, s. 

18-20). Självskadebeteende uppkommer oftast i sen barndom eller tidiga tonåren och för det 

mesta kommer det och går i perioder som kan sträcka sig från några veckor och månader till i 

vissa fall flera år. Ökningen av självskador har skett successivt både bland barn och vuxna. 

Mellan 1998-2008 har den största ökningen skett bland kvinnor i åldersgruppen 15-24 år 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

Enligt Åkerman (2009, s.18-20) delas självskadebeteende in i tre grupper: allvarligt 

självskadebeteende, stereotypt självskadebeteende och ytligt/ medelsvårt självskadebeteende. 

Det kan vara att skära sig själv, införa främmande objekt in i vävnaden, bränna sig, stympning 

av kroppsdelar eller avsiktliga förgiftningar där målet inte har varit att ta sitt liv eller uppnå 

någon form av rus (Favazza, 1996, s. 280-287). Människan är en komplex varelse med både 

fysiska samt psykosociala manifestationer, där hon är både sig själv och en del av samhället. 

Personer med självskadebeteende har både fysiska skador och psykiskt lidande vilket gör det 

svårt för vårdpersonal att ibland veta vad som behöver störst fokus. Självskadehandlingar 

väcker många och olika känslor hos vårdpersonal. Självskadebeteende är en komplex och 

känsloladdad upplevelse för både dem som skadar sig själva och för dem som arbetar med 

dem. Det uppfattas ofta i rent patologiska termer snarare än som en coping och uttrycksfull 

mekanism av individer som behöver hjälp (Flygare, 1999, s. 147, 177-178; Inckle, 2010). 

Enligt Pompili och Girardi (2005) påverkar sjukvårdspersonals kunskap och attityd om 

självskadebeetende sannolikt deras omvårdnadshandlingar och därmed patienterna.  
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Ett synsätt på attityder är att de reflekterar människans åsikter, livsvärderingar, människosyn 

och manifesteras som vilken inställning vi har till det vi möter (Gawronski, 2007). Attityder 

är inget konstant utan kan formas och utvecklas och har ett nära samband med hur vi fungerar 

i mötet med andra människor. Attityder färgar det vi uppfattar och avgör hur och vad vi 

kommer ihåg från en situation. En positiv attityd gör minnet positivt medan en negativ attityd 

gör att minnet av situationen blir negativt (Bunkholdt, 2004, s. 213). Enligt Henriksen och 

Vetlesen (2001, s. 135-137) kan vi genom att se hur vi bedömer människor i olika situationer 

kontrollera hur vår människosyn bidrar till att forma våra attityder. För att kunna möta 

människor i olika situationer måste man bli medveten om sitt förhållningssätt till andra och 

vad som ligger bakom det egna handlandet (Henriksen & Vetlesen, 2001, s. 137). 

Granskandet av sina attityder kan i sin tur leda till bättre självkännedom (Cullberg, 2005, s. 

439-441). Historiskt sett så har attityder till personer med psykisk sjukdom representerats av 

negativa attityder och stigmatisering. Om sjukvårdspersonal har negativa attityder till vissa 

patienter kan det få konsekvenser för deras återhämtning. Det är därför viktigt att dessa 

attityder både förstås och åtgärdas, attityder kan förbättras genom att minska bland annat 

stigmatisering av vissa patientgrupper (Chow, Kam & Leung, 2007; Reed & Fitzgerald, 

2005). 

 

Lindgren, Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004) beskriver i sin studie där de intervjuade nio 

kvinnor med självskadebeteende hur de uppfattade vårdpersonalens bemötande antingen 

positivt eller negativt. Det positiva bemötandet medförde att kvinnorna kände sig sedda, 

bekräftade och att de fick stöd av personal som tog sig tid för dem, hade kunskap om 

självskadebeteende, såg dem som individer och inte som en sjukdom samt bemötte dem med 

respekt. Dock fanns det möten med personal som var raka motsatsen där de inte tog sig tid, 

såg sjukdomen och symtomen istället för individen och hade ett fördomsfullt sätt vilket gjorde 

att kvinnorna kände sig nonchalerade och inte respekterade (Lindgren et al., 2004). Därför är 

det viktigt att förstå vilka attityder sjukvårdpersonal har till personer med självskadebeteende 

och för att kunna se vilka konsekvenser det skapar för både personal och patienter de möter. 

 

Negativa attityder kan leda till stigmatisering. Stigmatisering innebär en kombination av 

personliga egenskaper och sociala stereotyper relaterade till samhällets syn av oacceptabla 

eller underlägsna mänskliga egenskaper (Horsfall, Cleary & Hunt, 2010). Stigmatisering kan 

förklaras som ett nedvärderande utpekande, en psykologisk brännmärkning, ett förakt mot 

någon/några som inte uppfyller den egna samhällsnormen. Stigma i sig är skadligt men det är 
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diskrimineringen som skapas runt som kan leda till mycket värre påföljder. Pope (2011) 

menar att stigmatisering och färre regelbundna förebyggande åtgärder är bidragande orsaker 

till att personer med psykisk sjukdom lever i genomsnitt 25 år kortare än personer utan 

psykisk sjukdom. Människors attityder till personer med psykisk sjukdom kan leda till 

ytterligare stigmatisering. Det innebär att en person inte behöver vara psykisk sjuk för att 

andra ska tillskriva denne det eftersom sättet att bedöma personer påverkas av observatörens 

antaganden. Stigmatisering är inte ovanligt bland sjukvårdspersonal, de sätt som 

sjukvårdspersonal vårdar personer med psykisk ohälsa har en viktig inverkan på deras 

tillfrisknande (Horsfall et al., 2010).  

 

För att kunna ge bästa möjliga omvårdnad är det viktigt att personal blir medveten om sina 

attityder och får förståelse för hur det i sin tur kan påverka deras handlingar gentemot 

patienterna. Mot denna bakgrund var syftet med denna litteraturstudie att beskriva 

sjukvårdspersonalens attityder till personer med självskadebeteende. Litteraturstudien har 

utgått från frågeställningarna: 

- Vilka attityder har sjukvårdpersonal gentemot personer med självskadebeteende? 

-  Vilka faktorer påverkar sjukvårdpersonals attityder till personer med 

självskadebeteende? 

 

Metod 

Litteraturöversikten bygger på en genomgång av befintlig vetenskaplig litteratur. Avsikten är 

att samla in forskningskunskap, oavsett vilka forskningsmetoder som används i de enskilda 

studierna (Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Tossavainen, 2008; Polit & Beck, 2008, s. 

106). Denna litteraturstudie har utformats för att samla in och beskriva den kunskap som finns 

om sjukvårdpersonals attityder till personer med självskadebeteende, där både kvalitativa och 

kvantitativa studier analyserats. 

 

Litteratursökning 

Innan litteratursökningen genomfördes, gjordes först en pilotsökning för att få en överblick av 

de vetenskapliga studierna inom det valda ämnet och för att se vilka sökord som var mest 

lämpade. Efter den inledande sökningen genomfördes själva litteratursökningen i tre 

databaser: PubMed, CINAHL och PsycINFO. Sökningen har utgått från frågeställningarna. 

En komplettering gjordes genom att en manuell sökning genomfördes utifrån en litteratur 
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referenslista innehållande 74 artiklar som framkom vid den systematiska sökningen. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade på engelska, peer-reviewed och 

vara publicerade mellan 2007- 2012. Det begränsade tidsintervallen valdes för att målet var 

att fokusera på den senaste forskningen. Eftersom vid pilotssökningen upptäcktes det att 

tidigare forskning sammankopplade självskadebeteende med borderline sjukdomar mer 

frekvent. Vid litteratursökningen användes sökorden: Self-Injurious Behavior, Self inflicted 

injuries, Self- harm, Self Mutilation och Attitude of Health Personnel. För att finna de mest 

lämpade sökorden översattes de svenska motsvarigheterna i Swedish MeSH som 

överensstämde med syftet för studien. Sedan granskades artiklarna var för sig i syfte för att få 

vidare sökord för att kunna vidga sökningen. Sökningen skedde i huvudsak genom MeSH- 

termer som kombinerades med de Booleska termerna OR och AND (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 66). Utifrån litteratursökningen valdes artiklarna ut genom att först läsa  

titeln och abstrakten på respektive artikel för att sedan ta ut de som behandlade 

frågeställningarna och innefattade inklusionskriterierna (Polit & Beck, 2008, s.106).   

Litteratursökningen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt litteratursökning. 

* ) FT- Fritext sökning, MSH- Meshtermer i databasen PubMed, CH- Cinahl heading i 

databasen  CINAHL, MH- Kombinerade sökningar 

Syftet med sökning: Beskriva sjukvårdpersonals attityder till personer med självskadebeteende 

Sök. nr.          *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

PubMed.  Limits: Peer-reviewed, English, publicated 20070101-20120904 

1                    MSH Self-Injurious Behavior 49721  

2                    FT Self inflicted injuries 1038  

3                    FT Self- harm  4129  

4                    MSH Self Mutilation 3464  

5                    MSH Attitude of Health Personnel  113127  

6                    MH 1 OR 2 OR 3 OR 4 AND 5 312   13 

CINAHL. Limits: Peer-reviewed, English, publicated 20070101-20120910 

7                    CH (MH "Attitude of Health Personnel+") 41360  

8                    CH Injuries, self inflicted OR self-injurious behavior 2265  

9                   MH 7 AND 8 61     8 

CINAHL. Limits: Peer-reviewed, English, publicated 20070101-20120910 

10                 CH Self-Injurious Behavior 1227  

11                 CH Self inflicted injuries 1163  

12                 CH Self Mutilation 131  

13                 CH Attitude of Health Personnel 16608  

14                 MH 10 OR 11 OR 12 AND 13 33     5 

PsycINFO Limits: Peer- reviewed, English, publicated 2007- 2012. 

15                 FT      Attitude of health personnel AND  

self-injurious behavior OR self inflicted injuries OR 

self harm OR self mutilation 

73     1 

Manuell sökning        1 
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Litteratursökningen resulterade i 28 artiklar som svarade mot inklusionskriterierna, varav 27 

studier var från den systematiska sökningen och en från den manuella sökningen. Efter 

närmre granskning av studierna valdes 16 ut för att ingå i litteraturöversikten, resterande 12 

svarade inte mot syftet eller uppnådde tillräcklig kvalité vid kvalitetsgranskning.  

 

Kvalitetsgranskning 

De artiklar som vid litteratursökningen ansågs vara relevanta för ämnet valdes ut för att 

granskas noggrannare. De artiklar som erhöll låg eller lägre kvalité exkluderades från 

analysen. Kvalitetsgranskningen genomfördes först genom en enskild granskning av varje 

studie för att sedan granskas tillsammans och se över om studierna bedömts lika. Det i sin tur 

stärker både pålitligheten och trovärdigheten i resultatet (Willman et al., 2006, s. 83). 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av standardiserade protokoll enligt Willman et al. 

(2006, s. 154-157) beroende på om studien var kvalitativ eller kvantitativ. Protokollen 

användes till stöd för kvalitetsbedömning av de vetenskapliga studierna genom att identifiera 

om de uppnådde den reliabilitet och validitet som krävs för de olika nivåerna av kvalitet. 

Protokollen modifierades genom att randomiseringsförfarandet och blindning av forskare, 

patient och vårdare uteslöts då det inte var relevant för någon av studierna och skulle därmed 

inte bidra till några poäng i bedömningen. Med hjälp av granskningsprotokollen har studierna 

sorterats in i grupper, genom att för varje positivt svar tilldelades 1 poäng och 0 poäng om 

svaret på frågan var negativt eller inadekvat. Bedömningen av studierna gav sedan en 

poängsumma som räknades om till procent av den totala poängsumman (Willman et al., 2006, 

s. 95-96). Kvalitén på den enskilda artikeln är benämnd utifrån: låg, medel eller hög kvalitet. 

Procenten delades in i en tregradig skala: 0-60 % är låg eller otillräcklig kvalité, 61-79% 

bedömdes som medel kvalité medan 80-100 % är av hög kvalitet. I tabell 2 presenteras de 

utvalda artiklarna närmre. Av de studier som ingick i litteraturöversikten bedömdes sex vara 

av hög kvalité och resterande tio av medel kvalitet. I tabellen förkortas självskadebeteende 

som SB.  
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Tabell 2. Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=16). 

Författare                 
År  

Land 

Typ av 

studie                
    Deltagare       Metod 

Datainsamling 

Analys 

  Huvudfynd  Kvalitet 

Conlon & 

O’Tuathail 

(2012) 
Irland 

Kvantitativ 87 akutsjukvårds-

sjuksköterskor med 

erfarenhet av 

patienter med 

själskadebeteende 

Tvärsnittsstudie 

Frågeformulär: 

Self-Harm 

Antipathy Scale 
Statistisk analys 

Sjuksköterskor hade 

generellt negativa attityder 

till patienter med SB 

Medel 

Dickinson 

& Hurley 

(2011) 
Storbritann

ien 

Kvantitativ 68 totalt  
21 psykiatri 

sjuksköterskor 26 

specialist 

sjuksköterskor ej 

inom psykiatri & 21 

undersköterskor vid 

tre olika ungdoms- 

anstalter 

Tvärsnittsstudie 

Self-Harm 

Antipathy Scale. 

Statistisk analys 

med hjälp av SPSS 

Version 17 

Sjuksköterskor utan 

psykiatri specialisering 

hade en signifikant högre 

antipati mot personer med 

SB. De sjuksköterskor som 

hade fått utbildning i DB 

hade betydligt lägre 

antipati. Generellt visade 

Sjuksköterskor i denna 

studie höga nivåer av 

antipati i vården av 

personer med SB. 

Hög 

Dickinson 

et al. 

(2009) 
Storbritann

ien 

Kvantitativ 60 sjuksköterskor 

och 

undersköterskor på 
ungdomskriminella 

enheter 

Kombinerar 

kvalitativ och 

kvantitativ 

datainsamling. 
Self- harm 

Antipathy Scale. 

Attityder som: empati, 

konkurrerar om 

uppmärksamhet, 

svårigheter att 

kommunicera och att 

personalen gav patienter 

med självskador en 

märkning ”etikett” 

Medel 

Duperouze

l & Fish 

(2008) 
Storbritann

ien 

Kvalitativ 4 undersköterskor 5 

sjuksköterskor 
9 patienter med SB 

Kvalitativ 

undersökning  
Ostrukturerade 

intervjuer. 

Reduktiv 

fenomenologisk 

metod 

Personalen kände oro och 

blev upprörda av patienter 

med SB och önskade att de 

hade mer kunskaper om 

SB. Patienterna upplevde 

att personalen straffade 

dem när de inte fick utföra 

självskadehandlingar. 

Medel 

Gibb et al. 

(2010)  
Nya 

Zeeland 

Kvantitativ 36 medicin läkare, 

11 psykiatri läkare, 

103 sjuksköterskor, 

45 psykiatri 

sjuksköterskor 

Totalt 195 deltagare 

Eget utformat 

frågeformulär 
CCT-studie 

Statistisk analys 

 

Sjukvårdspersonalen hade 

över lag positiv attityd och 

en stark vilja att hjälpa 

patienter med SB, men 

kände ändå oro för att 

arbeta med SB då de kände 

att de hade otillräckliga 

kunskaper. 

Hög 

Hadfield et 

al. 
(2009) 

Storbritann

ien 

Kvalitativ 5 läkare på 

akutavdelningen 
Semistrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

analys 

Tre huvudteman: behandla 

kroppen, tysta jaget, 

spegling av kulturella och 

samhälleliga reaktioner på 

SB. I dessa teman fanns 

attityder som påverkade 

relationen mellan läkare 

och patienter negativt. 

Hög 

 



9 
 

Tabell 2. Forts. Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=16). 

Författare           
År  

Land 

Typ av 

studie                
    Deltagare      Metod 

Datainsamling 

Analys 

  Huvudfynd  Kvalitet 

McAllister 

et al.  

(2009) 

Australien 

Kvalitativ/ 

kvantitativ 

29 

sjuksköterskor 

Fall- kontroll studie 

med kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

Intervjuer och 

frågeformulär. 

Genom utbildning förbättrades 

attityderna mot patienter med 

SB och omvårdnaden blev mer 

individualiserad och förändrings 

orienterad 

Medel 

McCann et 

al. 

(2007) 

Australien 

Kvantitativ 43 

akutsjukvårds 

sjuksköterskor 

Eget modifierat 

frågeformulär 

Statistisk analys 

Överlag hade sjuksköterskor 

sympatiska attityder till SB och 

de ansåg att de inte 

diskriminerade patienter som 

sökte vård för själv tillfogade 

skador. 

Medel 

McCarthy 
& Gijbels  

(2010)  

Irland 

 

Kvantitativ  

Beskrivande 

ansats 

68 

sjuksköterskor 

akutavdelning   

Sambands analys. 

Modifierad version 

av McAllister et al. 

2002”Attitude 

Towards Deliberate 

Self-Harm 

Questionnaire” 

(ADSHQ). 

Sjuksköterskor hade positiva 

attityder till personer med 

självskadebeteende.  

Det fanns inget samband mellan 

totalpoäng, kön, erfarenhet inom 

akuten eller 

självskadeutbildnings 

erfarenhet. Äldre och 

sjukhusutbildade sjuksköterskor 

hade mindre positiv attityder.   

Medel 

Patterson 

et al. 

(2007) 

Storbritann

ien 

Kvalitativ/ 

kvantitativ 

 153 hälso- och 

sjukvårdsperson

al 

 

 

 

 

           

Fokusgrupp 

Self-Harm 

Antipathy Scale. 

Deskriptiv 

statistiskanalys och 

explorativ studie 

 

 

 

    

Allmän sjuksköterskor hade 

generellt högre antipati men 

hade även mer tolerans mot 

personer med SB jämfört med 

psykiatri sjuksköterskor. 

sjuksköterskor erfarenhet av att 

arbeta med personer med SB var 

blandade känslor såsom: 

maktlöshet, empati och 

inkompetens. Attityder till 

självskador är inte bara positiv 

eller negativ, utan det finns 

olika dimensioner av attityd som 

kan variera för olika individer. 

  Medel     

 

 

 

 

 

Rissanen et 

al.  

(2011) 

Finland 

Kvalitativ 10 

sjuksköterskor 

Fokusgrupper 

Intervjuer 

Innehållsanalys 

Fyra huvudteman: definition av 

självstympning, kännetecken för 

självstympning, bidragande 

faktorer till självstympning och 

meningen med självstympning. 

De fyra teman har utvunnits 

utifrån sjuksköterskor attityder 

till självskador som de 

benämner självstympning. 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=16). 

Författare  

År  

Land 

Typ av 

studie               
  Deltagare       Metod  

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd  Kvalitet 

Snow et al. 

(2007) 

Storbritannien 

 

Kvalitativ 41 vårdpersonal Korrelations-studie 

Intervjuer 

The Leeds 

Attributional Coding 

System (LACS) 

En korrelation mellan 

tiden man arbetat med 

självskador och effekten 

det har på attityder och 

risken för utbrändhet. 

Medel 

Thompson et 

al.  

(2008) 

Storbritannien 

Kvalitativ 8 psykiatri 

sjuksköterskor 

Ändamålsenligt urval 

Fenomenologisk 

analys 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Sjuksköterskor hade svårt 

att förhålla sig till 

patienter med SB och att 

bibehålla sin 

professionalitet då SB 

utgjorde en stressfaktor 

för dem och var 

emotionellt utmattande. 

Hög 

Treloar & 

Lewis (2008) 

Australien & 

Nya Zeeland 

Kvantitativ 140 sjukvårds-

personal 

2 ändamålsenliga 

frågeformulär  

Ett eget och 

Attitudes Towards 

Deliberate selfharm 

Questionnaire 

(ADSHQ) 

Statistisk analys 

Personal vid 

akutvårdsavdelningar 

hade mer negativa 

attityder än personal 

inom psykiatrin till 

patienter SB. Ökad 

kunskap om 

självskadebeteende 

minskade negativa 

attityder. 

Hög 

Wheatley & 

Austin- Payne 

(2009) 

Storbritannien 

Kvantitativ 76 

sjukvårdspersonal 

Ändamålsenligt urval 

3st frågeformulär 

Statistisk- och 

sambandsanalys 

Personal som hade 

negativa attityder till SB 

kände större oro att arbeta 

med denna patientgrupp. 

Det fanns inget samband 

mellan kön eller 

arbetserfarenhet i 

attityder, däremot hade 

utbildning en positiv 

effekt. 

Medel 

Wilstrand et 

al. (2007) 

Sverige 

Kvalitativ 6 sjuksköterskor 

psykiatriskt sjukhus 

Narrativa intervjuer 

Innehållsanalys 

De kände sig 

överväldigande av 

frustation och 

efterfrågade att bekräftas 

av medarbetare och 

upprätthålla 

professionella gränser 

mellan jaget och 

patienten. 

Hög 
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Analys 

Artiklarna har analyserats enligt den metod som presenteras i Holopainen et al. (2008) som 

beskriver att både kvalitativa och kvantitativa metoder kan användas som analysmetod vid en 

systematisk litteraturöversikt. Innehållsanalys är en kvalitativ metod, som innebär att 

kategorier eller teman syntetiseras och beskriver innehållet i det textenheter som sammanförts 

i varje kategori. Syftet med studien var att identifiera sjukvårdpersonals attityder till personer 

med självskadebeteende och även bakomliggande faktorer varav denna metod som dataanalys 

var relevant. Eftersom det möjliggör att skapa en välgrundad slutsats med systematiska medel 

från skriftlig och verbal data med syfte att ge kunskap, förståelse och beskriva fenomen (Polit 

& Beck, 2008, s. 515-518). 

 

Studierna som inkluderades lästes först i sin helhet för att få en översikt av innehållet i texten, 

sedan lästes resultatdelen i varje studie igenom upprepade gånger för att få en känsla av 

helheten och vad studien kommit fram till. Därefter identifierades textenheter som svarade 

mot syftet. Varje studie tilldelades en bokstav (A-P), varav varje enskild textenhet som valdes 

ut tilldelades en siffra. Detta underlättade en systematisk analys och möjliggjorde även att 

författarna under analysarbetet kunde gå tillbaka till ursprungstexten för att förstå den i sitt 

sammanhang. Det minskar risken för att tolkningar ska ha färgat analysförfarandet eller att 

viktig data går förlorad, vilket även ökar trovärdigheten i studien. Textenheterna översattes 

sedan till svenska för att öka förståelsen, slutligen kondenserades textenheterna och det 

genomfördes en kategorisering i två steg. Det innebär att textenheter med liknande innehåll 

sammanfördes till kategorier tills dess att kategorierna inte längre hade några likheter. 

Textenheterna delades sedan in i två grupper med hänsyn till vilken utav frågeställningarna 

den besvarade. I de fall där författarna var oense om vad huruvida det var en attityd eller inte 

eller om det var en faktor som påverkade attityden, diskuterades innehållet och sorterades in i 

gruppen såvida båda var överens. Därefter analyserades studierna efter hur de besvarade 

respektive frågeställning, vilket sammanställdes i en matris, presenteras i tabell 3. Från 

kategorierna går litteraturöversiktens resultat att utläsa som svarar mot syftet och 

frågeställningarna till studien.  
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Resultat 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna presenteras i ett två delat resultat som besvarar 

frågeställningarna och slutligen formulerades en syntes. Vilka attityder sjukvårdspersonal har 

samt vilka faktorer som påverkar sjukvårdspersonals attityder till personer med 

självskadebeteende.  

 

Tabell 3. Översikt över studier som besvarat frågeställningarna (n= 16). 

Syftet: Beskriva sjukvårdpersonals attityder till personer med självskadebeteende 

Vetenskapliga artiklar Attityder till 

patienter med SB 

Faktorer som påverkar 

attityder till patienter 

med SB 

Conlon & O’Tuathail , 2012 X  

Dickinson & Hurley, 2012 X X 

Dickinson, Wright & Harrison, 2009                X   

Duperouzel & Fish, 2008 X X 

Gibb, Beautrais & Surgenor, 2010 X X 

Hadfield, Brown, Pembroke & Hayward, 2009 X  

McAllister, Moyle, Billett & Zimmer-Gembeck , 

2009 

X X 

McCann, Clark, McConnachie & Harvey, 2007 X  

McCarthy & Gijbels, 2010 X X 

Patterson, Whittington & Bogg, 2007 X  

Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 2011 X X 

Snow, Langdon & Reynolds, 2007 X X 

Thompson , Powis & Carradice, 2008 X  

Treloar & Lewis, 2008 X X 

Wheatley & Austin- Payne, 2009 X  

Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007 X X 

 
 

Sjukvårdspersonalens attityder gentemot personer med självskadebeteende 

  

Stigmatiserande attityder 

Sex studier (Conlon & O’Tuathail, 2012; Dickinson, Wright & Harrison, 2009; Gibb, 

Beautrais & Surgenor, 2010; Hadfield, Brown, Pembroke & Hayward, 2009; Snow, Langdon 

& Reynolds, 2007; Thompson, Powis & Carradice, 2008) beskrev att vårdpersonal  

stigmatiserade personer med självskadebeteende och gav dem olika benämningar. En studie 

(Hadfield et al., 2009) visar att personalen hade attityden att de enbart tävlar om 

uppmärksamhet och därför förtjänade de inte heller vård.  I Rissanen, Kylmä och Laukkanen 

(2011) studie ansåg personal att självskadebeteende var en ungdomstrend, som de ville visa 

https://docs.google.com/a/student.ltu.se/document/d/1ciZTbUxv0t1ZoNV0TEtUCyUb-ndTANv697AwVqxOrN8/edit#_msocom_2
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upp. Studien Duperouzel och Fish (2008) fann att sjukvårdpersonal stämplade personerna som 

rebeller som använde självskadebeteende som ett försökt till att bekämpa samhällssystemet. I 

fyra studier (Conlon & O’Tuathail, 2012; Dickinson et al., 2009; Gibb et al., 2010; Thompson 

et al., 2008) beskrevs stigmatisering och attityder genom att klassificera personerna som svåra 

patienter. Två studier (Hadfield et al., 2009; Thompson et al., 2008) beskrev även attityder där 

personerna ansågs krävande och stämplades med olika psykiatriska diagnoser.  

  

Undvikande attityder 

I tre studier (Dickinson et al., 2009; Duperouzel & Fish, 2008; Hadfield et al., 2009) framkom 

att sjukvårdpersonal hade undvikande attityder gentemot personer med självskadebeteende. I 

studier (Duperouzel & Fish, 2008; Dickinson et al., 2009) fanns attityder om att personerna 

var svåra att kommunicera, samarbeta och bilda terapeutiska relationer med. De undvikande 

attityderna tog sig i uttryck genom att förbise eller ringakta personens psykiska problematik 

och fokus var istället på de fysiska skadorna (Hadfield et al., 2009). I en annan studie 

(Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007) nonchalerades den hjälpsökandes behov, de 

erhöll attityden att de inte var deras uppgift att hjälpa dem och använde sig av skämt och ironi 

i mötet. Attityderna gjorde att de kunde bevara sin egen mentala hälsa, undvika känslor av 

maktlöshet och bli emotionellt inblandade (Hadfield et al., 2009).  

 

Motvilja och misstroende attityder 

Studier (Dickinson et al., 2009; Dickinson & Hurley, 2012) visar att personal har antipati 

gentemot personer med självskadebeteende. Andra studier (Patterson, Whittington & Bogg, 

2007; Treloar & Lewis, 2008; Wheatley & Austin- Payne, 2009) visar mer antipati om 

personalen arbetade inom allmänmedicin eller akutsjukvård än de som arbetade inom 

psykiatri eller hade utbildning inom självskadebeteende. Förutom antipati beskrevs även 

attityder som cynism och fördomar mot personer med självskadebeteende (McAllister, Moyle, 

Billett & Zimmer-Gembeck, 2009). 

 

I sex studier (Conlon & O’Tuathail, 2012; Dickinson et al., 2009; Dickinson & Hurley, 2012; 

Hadfield et al., 2009; Patterson et al., 2007; Thompson et al., 2008) hade personal negativa 

attityder och ansåg personerna som manipulativa och som ett slöseri med tid, vilket skapade 

ilska hos personalen. I två studier (Dickinson et al., 2009; Hadfield et al., 2009) fanns 

attityder om att personer med självskadebeteende inte var en risk för sig själva. I studien 

(McCann, Clark, McConnachie & Harvey, 2007) hade personal hört medarbetare uttrycka sig 

https://docs.google.com/a/student.ltu.se/document/d/1ciZTbUxv0t1ZoNV0TEtUCyUb-ndTANv697AwVqxOrN8/edit#_msocom_4
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med negativa åsikter och att personerna skulle kunna bespara dem en massa bekymmer om de 

genomförde en suicid. I studier (Dickinson & Hurley, 2012; Patterson et al., 2007) erkändes 

inte personer med självskadebeteende ha ett mänskligt värde. Studier fann två utpräglade 

attityder, självskadehandlingar sågs som en metod för att antingen manipulera sina vårdare 

eller för att få sympati från andra. Vidare beskrevs attityder om att det inte var någon ide att 

hjälpa personerna då de endast söker uppmärksamhet. Personal bemötte även personer olika 

beroende på om de fann dennes skäl som genuina eller inte (Conlon & O’Tuathail, 2012; 

Dickinson et al., 2009).  

 

Attityder om självskadehandlingen 

I tre studier (Conlon & O’Tuathail, 2012; Dickinson et al., 2009; Duperouzel & Fish, 2008) 

hade personalen attityder om att personer har rätt till att skada sig själv och borde tillåtas att 

skada sig själv i säkra miljöer. I Thompson et al. (2008) ansåg personalen att de inte var deras 

avsikt att stoppa någon från att utföra självskadehandlingar. I studien av Duperouzel och Fish 

(2008) framhöll personalen attityder att om de stoppas från att utföra en ytlig 

självskadehandling, kan det istället leda till allvarligare och mer desperata handlingar. Vidare 

beskrevs även den motsatta attityden, där tillåtelse av självskador ansågs som oaktsamt. I en 

annan studie (Wilstrand et al., 2007) ansåg personalen att personerna inte skulle belönas 

genom att ge uppmärksamhet åt självskadehandlingen. 

  

Bekräftande attityder 

Flera studier (Dickinson et al., 2009; McAllister et al., 2009; Patterson et al., 2007; Wheatley 

& Austin- Payne, 2009) beskrev positiva attityder och att personal erhöll empati och sympati 

för personer med självskadebeteende. I studien (Conlon & O’Tuathail, 2012) visade personal 

sympati om de fann personens skäl till självskadebeteendet som genuina. Sex studier visar 

(Conlon & O’Tuathail, 2012; Hadfield et al., 2009; McAllister et al., 2009; McCann et al., 

2007; McCarthy & Gijbels, 2010; Wilstrand et al., 2007) generellt sett positiva och 

gynnsamma attityder. Personalen erhöll bekräftande, öppna och hjälpsamma attityder 

(Duperouzel & Fish, 2008; Hadfield et al., 2009; McAllister et al., 2009; Snow et al., 2007; 

Thompson et al., 2008). Andra studier (McAllister et al., 2009; Thompson et al., 2008; 

Wilstrand et al., 2007) beskrev attityder med en vilja att hjälpa där de bekräftade 

självskadebeteendet som hjälpsökande och såg självskadehandlingen som en 

copingsmekanism. Tre studier (Duperouzel & Fish, 2008; Hadfield et al., 2009; Snow et al., 

2007) fann att attityder om att självskadehandlingar inte var personens fel utan att det var ett 
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uttryck för sjukdom eller behov. Studier (Conlon & O’Tuathail, 2012; Thompson et al., 2008) 

beskrev attityder om ett eget personligt ansvar för att hjälpa personerna att bli bättre. Det sågs 

som en utmaning att arbeta med personer med självskadebeteende och personal visade 

förståelse, engagemang och var hoppfulla (Wilstrand et al., 2007). En studie (Patterson et al., 

2007) visade att attityder inte enbart är negativa eller positiva utan det finns olika dimensioner 

som kan variera för olika individer. 

 

Syntes 

Resultatet av sjukvårdspersonalens attityder till personer med självskadebeteende i denna 

litteraturstudie visade på både negativa och positiva attityder. Där attityderna uttrycktes i olika 

nivåer och former och kan därför överlag inte ses som antingen det ena eller det andra. Den 

mest återkommande negativa attityden i studierna var att personalen stigmatiserade 

personerna,  där det gavs olika benämningar och beskrevs på ett stigmatiserande sett. Det 

framkom även attityder där personerna upplevdes som manipulativa vilket gav ett undvikande 

attityd samt att personalen uttryckte antipati gentemot dem. Bland de identifierade positiva 

attityderna fanns stödjande och bekräftande attityder där deltagarna kände empati och såg till 

det mänskliga värdet. De hade en attityd och vilja att hjälpa personerna att bli bättre och erhöll 

öppna attityder och bekräftade självskadehandlingen då de såg detta som ett behov eller 

copingmekanism. 

 

Faktorer som påverkar sjukvårdpersonalens attityder 

  
Utbildning och erfarenhet 

Studier (Dickinson et al., 2009; Dickinson & Hurley, 2012; McAllister et al., 2009; Patterson 

et al., 2007; Treloar & Lewis, 2008) visar att utbildning var en betydande faktor som 

påverkade personals attityder. Flera studier (Conlon & O’Tuathail, 2012; Dickinson et al., 

2009; Hadfield et al., 2009; Patterson et al., 2007; Thompson et al., 2008) framhöll att 

faktorer till negativa attityder var brist på kunskap om självskadebeteende och förståelse av 

deras behov. Fyra studier (Dickinson et al., 2009; Dickinson & Hurley, 2012; McAllister et 

al., 2009; Patterson et al., 2007) fann att personal som genomgått utbildning i självskador 

hade mindre antipati och negativa attityder. Personal uppvisade en förbättrad attityd efter 

utbildning i självskadebeteende, där empati och sympati beskrevs som generella attityder och 

de ansträngde sig mer i vården (Dickinson et al., 2009; McAllister et al., 2009; Patterson et 

al., 2007; Treloar & Lewis, 2008; Wheatley & Austin- Payne, 2009). I studier (Conlon & 

https://docs.google.com/a/student.ltu.se/document/d/1ciZTbUxv0t1ZoNV0TEtUCyUb-ndTANv697AwVqxOrN8/edit#_msocom_1
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O’Tuathail, 2012; Dickinson et al., 2009; Duperouzel & Fish, 2008) beskrevs vården av dessa 

personer som en stor utmaning och personalen ansåg sig inte ha tillräcklig kompetens och 

utbildning för detta.  

 

Studier (Dickinson et al., 2009; Wheatley & Austin- Payne, 2009) fann ingen statistisk 

signifikans mellan sjuksköterskor och övrig personal gällande antipati till personer med 

självskadebeteende. En annan studie (Dickinson & Hurley, 2012) visar däremot att 

sjuksköterskor med äldre utbildning och som inte var registrerade psykiatrisjuksköterskor 

visade en signifikant högre nivå av antipati. Attityder skiljde sig även åt mellan den 

psykiatriska ungdomsenheten som hade mer negativa attityder än de inom vuxenenheten 

(Wheatley & Austin- Payne, 2009). Personal med en sjuksköterskeexamen hade positivare 

attityd till sin egen effektivitet att vårda personer med självskadebeteende jämfört med den 

olegitimerade vårdpersonalen (McAllister et al., 2009).  

 

Studier (Conlon & O’Tuathail, 2012; Dickinson et al., 2009; McAllister et al., 2009; Patterson 

et al., 2007; Treloar & Lewis, 2008) visar att ålder, antal år i yrket och erfarenhet av personer 

med självskadebeteende påverkar personalens attityder. I studier (Dickinson et al., 2009; 

McAllister et al., 2009; Patterson et al., 2007, Wheatley & Austin- Payne, 2009) där personal 

hade positiva arbetserfarenheter av dessa personer visade mer empatiska attityder. Studier 

(Conlon & O’Tuathail, 2012; McAllister et al., 2009) fann mer positiva attityder bland 

personalen i medelåldern än bland de äldre. Personal som arbetat kortare tid var mindre 

positiv till sin egen förmåga att vårda personerna, men erhöll positivare attityder. Studier 

(Conlon & O’Tuathail, 2012; Dickinson et al., 2009; McAllister et al., 2009; Patterson et al., 

2007) fann att personal med mer än 15 års erfarenhet av självskadebeteende hade mer 

negativa attityder och uttryckte mer antipati. 

 

Betydelsen av stöd i arbetet 

Flera studier (Conlon & O’Tuathail, 2012; Gibb et al., 2010; Hadfield et al., 2009; Thompson 

et al., 2008; Wilstrand et al., 2007) beskrev att brist på stöd och samarbete med kollegor var 

en faktor som påverkade attityderna. Studier (Gibb et al., 2010; Hadfield et al., 2009; 

Thompson et al., 2008) fann att negativa attityder och synsättet av personerna som 

manipulativa och uppmärksamhetssökande orsakades av för lite samarbete och stöd från 

kollegor. En studie (McCann et al., 2007) visar att personalen inte påverkades av 

medarbetares negativa kommentarer om personer med självskadebeteende, utan gav samma 
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eller till och med bättre vård. I samband vid vården av dessa personer beskrevs det i tre 

studier (Conlon & O’Tuathail, 2012; Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007) även 

brister i samarbetet med ledningen. Attityderna påverkades av att personalen inte ansåg sig ha 

tillräckligt med tid, resurser och stöd från andra instanser. Vilket i sin tur förvärrade deras oro 

i mötet och resulterade i att de förbisåg de psykiska problemen. Studier (Gibb et al., 2010; 

Duperouzel & Fish, 2008) fann även kommunikationssvårigheter och brist på effektiva 

interventioner som en påverkande faktor. I fyra studier (Dickinson et al., 2009; McAllister et 

al., 2009; Patterson et al., 2007; Wheatley & Austin- Payne, 2009) beskrevs påverkande 

faktorer i form av stöd från kollegor och att vara trygg i sin arbetsmiljö. Personal med denna 

tillgång hade mer positiva och empatiska attityder till personer med självskadebeteende. 

  

Känslor av osäkerhet 

Flera studier (Dickinson et al., 2009; Duperouzel & Fish, 2008; Hadfield et al., 2009; 

Patterson et al., 2007; Thompson et al., 2008; Treloar & Lewis, 2008; Wheatley & Austin- 

Payne, 2009; Wilstrand et al., 2007) fann att känslor av oro, rädsla och obehag påverkar 

personalens attityd. En studie (Wheatley & Austin- Payne, 2009) visar att oro är en av de mest 

bidragande faktorerna till negativa attityder. Tre studier (Duperouzel & Fish, 2008; Thompson 

et al., 2008; Wilstrand et al., 2007) visar att känslor av att vara på spänn och oroa sig över 

personens intentioner och handlingar påverkar och skapar missänksamma attityder. 

Personalen upplevde självskadebeteendet som emotionellt påfrestande och ansåg det som 

orättvist mot dem själva att utsättas för handlingarna. Studier (Dickinson et al., 2009; 

Duperouzel & Fish, 2008) visar att attityder om huruvida självskadehandlingar är rätt eller 

inte samt om ett kontrollerat sådant bör förespråkas inom vårdmiljön påverkas av rädsla för 

att något skulle gå fel ifall det tilläts. Fyra studier (Duperouzel & Fish, 2008; Hadfield et al., 

2009; Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007) beskrev att personalens oro även 

orsakades av att det ansåg sig ha ett ansvar för personens handlingar. Rädsla infann sig också 

för att få skulden av att ha misskött sitt arbete. Bidragande faktorer till personals undvikande 

attityder är enligt studien (Hadfield et al., 2009) känslor av oro för att det egna handlandet ska 

påverka personen negativt och reflekteras tillbaka på dem själva. En annan faktor som 

påverkade var deras fruktan för de bakomliggande känslorna till självskadebeteende. Enligt 

två studier (Duperouzel & Fish, 2008; McAllister et al., 2009) var brist på självförtroende i 

vården av dessa personer en orsak som bidrog till personalens undvikande attityd. En annan 

var stressen som skapades i mötet med personer med självskadebeteende (Duperouzel & Fish, 
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2008).  En faktor som däremot stärkte personalen och minskade osäkerheten var egen 

reflektion vid möten med personer med självskadebeteende (Hadfield et al., 2009). 

 

Känslor av frustation och maktlöshet 

Fem studier (Conlon & O’Tuathail, 2012; Duperouzel & Fish, 2008; Hadfield et al., 2009; 

Patterson et al., 2007; Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007) visar att känslor av 

frustation och maktlöshet är faktorer som påverkar sjukvårdpersonalens attityder negativt. 

Andra faktorer var känslor av meningslöshet och hopplöshet i arbetet med personer med 

självskadebeteende, då personal inte såg någon förbättring som i sin tur bidrog till 

misstroende attityder och skapade även en maktkamp (Conlon & O’Tuathail, 2012; 

Duperouzel & Fish, 2008; Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007). Attityden 

påverkades av irritation, känslor av misslyckande och av att de tog självskadehandlingar 

personligt, det sågs som en hotfull handling vilket de blev illa berörda utav (Duperouzel & 

Fish, 2008; Hadfield et al., 2009; Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 2007). Det 

resulterade i att personalen blev avtrubbade och apatiska inför personer med 

självskadebeteende. Känslorna påverkade deras förmåga att agera professionellt och medförde 

undvikande attityder (Hadfield et al., 2009). Personalens känslor av maktlöshet, hjälplöshet 

och självförnekelse i mötet med personer som upprepade gånger skadat sig själv orsakades av 

förväntningarna på de fysiska aspekterna som finns inom den medicinska professionen 

(Hadfield et al., 2009). Andra faktorer som påverkade attityden var känslor av moraliskt slag 

och inkompetens vid vård av personer med självskadebeteende (Patterson et al., 2007). 

  

Genusfaktorer 

Treloar och Lewis (2008) och Dickinson et al. (2009) påvisade att kvinnor hade en mer 

positiv attityd och uppvisade lägre antipati än män gentemot personer med 

självskadebeteende. En studie (Patterson et al., 2007) visade däremot motsatsen och beskrev 

att männen i studien hade lägre antipati utan att vara av statistiskt signifikant. Enligt en studie 

(Wheatley & Austin- Payne, 2009) var personalens kön inte en faktor som påverkade deras 

attityder. 

 

Syntes 

Resultatet i denna studie visar att de faktorer som anses påverka attityderna mest var 

utsträckningen av utbildning. Bland personalen som erhöll positiva attityder till personer med 

självskadebeteende hade flertalet genomgått utbildning i självskador eller haft egna personliga 
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erfarenheter av någon familjemedlem eller bekant som skadat sig själv. Personalen som hade 

mer negativa attityder efterfrågade mer utbildning och stöd från medarbetare och ledning i. 

Resultatet visade att personalen upplevde frustation och meningslöshet i mötet med personer 

som flertalet gånger sökt vård . Andra faktorer som påverkade personalens attityder var bland 

annat rädsla. Dessa känslor påverkade deras attityd gentemot personer med 

självskadebeteende och deras attityd påverkades även av känslor som skapades i mötet. 

 

Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva vilka attityder sjukvårdpersonalen har gentemot 

personer med självskadebeteende och vilka faktorer som påverkar sjukvårdpersonalens 

attityder. 

  

Resultatet av litteraturstudien visade att den mest återkommande negativa attityden var olika 

typer av stigmatiserande attityder eller att se personerna som manipulativa och 

uppmärksamhetssökande. Samhället har genom historien stigmatiserat personer med psykisk 

sjukdom. De har varit utfrysta från samhället och något som man både skämdes och var rädd 

för. Okunskapen om dessa individer ledde till att personer med psykisk sjukdom 

stigmatiserades vilket har levt kvar trots att samhället har blivit mer öppet och personer med 

psykisk sjukdom lever som en del i samhället och inte på institutioner (Wahl, 1999).  

Litteraturstudien visade på mer negativa attityder bland dem som inte var utbildade 

psykiatrisjuksköterskor, bland den äldre personalen och för dem som inte ansåg sig adekvat 

utbildade. Utifrån detta resultat skulle man kunna anta att dessa personer påverkas eller till 

viss del är en spegling av samhällets syn och attityder. Enligt Hinshaw (2005) är 

stigmatiseringen som finns både i samhället och inom vården det största hindret för personer 

med självskadebeteende att söka hjälp. Resultatet visar att vårdpersonal gärna ville ställa en 

psykiatrisk diagnos på personer med självskadebeteende eller skylla beteendet på något, 

exempelvis att de varit med om något traumatiskt. Det kan vara ett sätt att normalisera 

personerna eller göra det lättare att bry sig om och hjälpa dem om det finns en förklaring. 

Stigmatisering i samhället har även tagit sig i uttryck genom att personer med synliga ärr har 

nekats arbeten, köp av värktabletter och föremål som man kan skada sig själv med. Många 

psykiska sjukdomar är svåra att identifiera men personer med självskadebeteende med synliga 

ärr stigmatiseras i högsta grad då de förknippas med något negativt och skadligt (Hinshaw, 

2005). Personer med psykisk sjukdom upplever sämre självkänsla och tilliten till andra 

människor påverkas negativt till följd av stigmatisering (Wahl, 1999).   
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En god relation mellan vårdgivare och patient är grunden för en god omvårdnad. Dels för att 

patienten skall uppleva autonomi, känna sig bekräftad samt för att denne skall kunna anförtro 

sig till personalen. Vårdgivaren i sin tur behöver ha en god relation med patienten för att 

kunna identifiera behov och erbjuda bästa möjliga vård (Scanlon, 2006). Möten och relationer 

i vården påverkar likväl patientens uppfattning som vårdpersonalens. Det är av betydelse att 

vårdpersonal försöker att göra varje möte med patienter till något unikt och individuellt och 

funderar över vad han/hon anser vara grunden i en god omvårdnadsrelation. Förutom en god 

omvårdnadsrelation bör även en personcentrerad omvårdnad eftersträvas. Där vårdpersonal 

bör ge och främja vård som sätter människan i centrum, hjälpa och möjliggöra för patienten 

att fatta välgrundade beslut om sin behandling och vård samt främja självsändighet. Att uppnå 

konsekvent personcentrerad omvårdnad kräver särskilda kunskaper, arbetssätt, en effektiv 

arbetskultur, organisatoriskt stöd och en gemensam filosofi inom arbetsteamet. Omvårdnaden 

präglas av fokus på att lära känna patienten som en person, dennes värderingar, förväntningar 

och vårdbehov (Manley, Hills & Marriot, 2011). Delar i resultatet tyder att mer fokus bör 

läggas på detta, vilket minskar risken för att fördomar påverkar omvårdnaden och leder till 

negativa vårderfarenheter. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade även att patientmötet gav upphov till många känslor för 

personalen att hantera, vilket påverkade deras professionalitet. För att kunna möta patienten 

på ett respektfullt sätt måste vårdpersonal bli medveten om sin egen inställning och 

värderingar kring patientens problematik. Det första mötet med patienten är utav vikt där 

betydande aspekter i relationen är att presentera sitt eget namn och tala till patienten med 

dennes förnamn (Scanlon, 2006; Yamashita, Forchuk & Mound, 2005). Scanlon (2006) 

påpekar dock att enbart vara vänlig i första mötet med patienten inte är tillräckligt. Även om 

alla i omvårdnadsteamet strävar efter att ge en personcentrerad vård så är vissa kontakter mer 

övergående. Det krävs en skicklighet i dessa situationer att snabbt utveckla en relation och se 

till att samtalet är förenligt med det mest väsentliga om personen samt att skydda dennes 

säkerhet på ett sätt som upprätthåller målen för personcentrerad och kontinuitet i vården 

(Manley et al., 2011). I denna litteraturstudie uttryckte personal att det inte hade tillräcklig 

kunskap för att möta patienterna och tog till ett flykt- eller undvikandebeteende. Försöker 

vårdpersonalen förstå patienten och lyssna till dennes förväntningar av vården möjliggör det 

för en god omvårdnadsrelation. 
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Två studier (Scanlon, 2006; Schout, Jong & Zeelen, 2010) påvisade några personliga 

egenskaper hos sjuksköterskan som var betydelsefulla för att skapa förtroende hos patienten. 

Det innebar att visa uppmärksamhet, medkänsla och en vilja att hjälpa. Personalen i denna 

litteraturstudie som hade positiva attityder var också de med en positiv inställning till personer 

med självskadebeteende och erhöll just dessa egenskaper. Scanlon (2006) fann i sin studie att 

sjuksköterskorna hade olika åsikter om hur lång tid det tog att skapa en terapeutisk relation 

med patienten och att skillnaderna speglades i sjuksköterskans personlighet. Att känna empati 

och förståelse för patienten är extra viktigt för att kunna skapa förtroende i kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient och det kan även användas som en ingång till patientens 

värld (Manley et al., 2011; Scanlon, 2006; Schout et al., 2010). I vissa situationer kan det 

även vara fördelaktigt att använda humor och kroppsspråk i mötet med patienter (Scanlon, 

2006). Detta kan få patienten att slappna av och våga öppna upp sig. Rask och Brunt (2007) 

samt Wadell och Skarsater (2007) visar att det som hjälper patienten att öppna upp och känna 

trygghet är sjuksköterskans tydlighet, uppsåt och ärlighet. 

 

Attityder kan utvecklas och de avspeglas i våra handlingar och förhållningssätt, vilket gör det 

extra viktigt att uppmärksamma dessa. Studier (Scanlon, 2006; Schout et al., 2010; Yamashita 

et al., 2005) visar också att sjuksköterskans beteende har en avgörande roll i relationen med 

patienten. Jormfeldt, Svedberg, Fridlund och Arvidsson (2007) belyser även hur 

sjuksköterskans egen uppfattning om sitt beteende påverkar hur hon/han stärker och 

kommunicerar med patienten. Litteraturstudien visar att personal med negativa attityder ville 

avdramatisera situationen genom att behandla personens fysiska skador vilket inte skapade ett 

positivt möte eller relation. En ömsesidig relation mellan vårdgivare och patient bygger på 

delaktighet och tillit. Det kräver att vårdpersonalen förstår relationens betydelse och dess 

väsentliga delar som trygghet, förtroende och att patienten känner sig respekterad. Patienten 

kände sig accepterad och upplevelsen av hälsa förbättrades om sjuksköterskan bekräftade 

dennes egenvärde (Jormfeldt et al., 2007; Rask & Brunt, 2007; Schout et al., 2010; Wadell & 

Skarsater, 2007).  

 

Resultatet i litteraturstudien visar också på olika attityder gällande om det är rätt eller fel att 

tillåta personer utföra självskadehandlingar. Det blir ett etiskt dilemma för 

sjukvårdpersonalen. En del hävdar att personer ska få skada sig själva och skall erbjudas att 

göra det i säkra miljöer. Edwards och Hewitt (2011) har undersökt huruvida att övervaka vid 

självskador kan vara en del av etiskt riktig omvårdnad. Författarna beskriver tre åsikter: 
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förebygga, inte förbygga och tillåta övervakade självskadehandlingar. Dessa åsikter har 

ursprung i hur vårdpersonalen ser på självskador. Det är stor skillnad på att se en 

självskadehandling som en copingmekanism eller som ett suicid försök. Att hindra en suicid 

är nog en självklarhet för de flesta men att hindra någon från att uppnå lindring i sitt lidande 

är något som vi skulle ses som en elak handling då vår etik grundar sig bland annat i att 

sjuksköterskan ska lindra lidande (ICN, 2007). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att tidspress och brist på resurser var anledningar till att 

personalen hade undvikande attityder. Enligt studier (Cleary & Cleary, 1999; Scanlon, 2006; 

Wadell & Skarsater, 2007) var stressigt arbetsklimat, brist på avskilda utrymmen och 

avdelningens utformning faktorer som förhindrade en god relation till patienten. Stämningen 

bland personalen påverkade också relationen. Arbetsklimatet var en viktig del för att skapa 

trygghet hos patienten, där framtidsoptimism och en positiv attityd var de centrala delarna. 

Hem, Heggen och Ruyter (2008) fann att en dålig fysisk miljö motverkar förtroendet mellan 

sjuksköterska och patient.  En låst dörr och skyddsåtgärder tror vi kan bidra till ökade 

negativa attityder och stigmatisering där patienter och personal har olika förutsättningar där 

den ena har makten över den struktur som omger patienten.  

 

Resultatet visar att personal efterfrågar utbildning och stöd. Enligt Rosetti et al. (2012) 

utvecklade sjukvårdspersonalen mer positiva attityder och kände sig säkrare i sitt arbete 

genom kontinuerlig utbildning med fokus på att stödja patienten och ge dem empowerment. 

Genom att alla inom organisationen var delaktiga och strävade mot samma mål kunde 

sjukvårdspersonalen reflektera mer över sitt arbete och finna stöd hos varandra (Rosetti et al., 

2012). De attityder som denna litteraturstudie funnit är inte begränsade till yrkesutövare. 

Urquhart Law, Rostill-Brookes och Goodman (2009) fann attityder hos studenter som 

studerade medicin, omvårdnad eller andra utbildningar. Attityderna som uppvisades i 

studierna kunde återfinnas hos studenterna redan innan de blivit yrkesverksamma. De som 

studerade psykologi hade ökade kunskaper om självskadebeteende och visade mer 

hjälpsamma och förstående attityder samt mindre frustation till personer med 

självskadebeteende.  

 

Eftersom stämningen och umgänget med kollegor även gynnade relationen till patienter 

(Cleary & Cleary, 1999) anser vi att reflektionsstunder är utvecklande och positiva. Vilket ger 

personal en möjlighet att diskutera jargong och attityder på arbetsplatsen mot vissa 
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patientgrupper. För dem kan det vara stödjande att höra att kollegor också upplever vissa 

situationer som svåra och kan på så sätt hjälpa och dela med sig av sina erfarenheter. 

Riktlinjer och lagar ger verktyg för hur personal skall handla i vården. Det krävs att 

arbetsplatsen satsar resurser och har ett öppet klimat till förändringar, där exempelvis 

avdelningschefen har en viktig uppgift att förespråka kvalitetssäkring av omvårdnaden och 

utveckling. Attityder hos studenterna pekar även på att utbildning och ökade kunskaper om 

självskadebeteende är nyckeln till att minska de negativa attityderna eller åtminstone en stor 

del utav det (Urquhart Law et al., 2009). Vi tror att individ- och relationsfokus samt stöd från 

kollegor och omgivning är förutsättningar för att kunna bilda terapeutiska relationer som kan 

bidra till minskade negativa attityder och många faktorer som påverkar dessa kan elimineras. 

 

Metoddiskussion 

Enligt Polit och Beck (2008, s. 111- 119) är en bra metodkritik en som identifierar tillräckliga 

och otillräckliga områden i metoden, det skall även framgå om studien använt metoder för att 

förbättra tillförlitligheten av data. Analysmetoden (Holopainen et al., 2008) som använts i 

denna litteraturstudie anses relevant utifrån syftet. Bekräftbarhet refererar till objektivitet och 

stärks av att syftet med studien har uppnåtts, vilket har gjorts i denna studie. En 

litteraturöversikt görs inom ett avgränsat område som svarar mot syftet med studien och 

sammanställa de material som finns tillgängligt inom forskningsområdet. Detta innebär en 

systematisk litteratursökning, kvalitetsgranskning av artiklar och analys av materialet. I denna 

litteraturstudie användes både kvalitativa och kvantitativa studier i översikten (Holopainen et 

al., 2008; Polit & Beck, 2008, s. 106; Whittemore & Knalf, 2005; Willman et al., 2006, s.89). 

 

Genom att använda väldefinierade inklusionskriterier avgränsades sökningen för att finna de 

material som önskades. Samtliga studier var skriva på engelska, textenheterna översattes 

sedan till svenska det kan innebära en risk för feltolkningar. För att minimera den risken eller 

att viktigt innehåll i textenheterna gått förlorad har författarna kontrollerat sina översättningar 

mot personer som har engelska som modersmål samt mot ursprungskällan där texten står i sitt 

sammanhang. Detta stärker även studiens trovärdighet, som handlar om att arbetet bör vara 

konsekvent och exakt. Det har gjorts genom att fler än en person granskat materialet som 

också minskar subjektiviteten. Artiklarna har lästs igenom och granskats var för sig och sedan 

diskuterats tillsammans. Det insamlade materialet kan ledas tillbaka till originalkällan, 

författarna har under analysarbetet varit medvetna och tagit förförståelsen i beaktning och hur 

den kan påverka tolkningar, värderingar och synen på det insamlade materialet, det har gjorts 
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genom kontinuerlig diskussion mellan författarna (Burnard, 1991, s. 464- 465; Polit & Beck, 

2008, s.338, 539; Willman et al., 2006, s.50). 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska datan och analysprocessen i studien vara 

tillförlitliga för att kunna bedömas som trovärdiga. Tillförlitligheten i studien har stärkts av att 

den går att följa utifrån redovisad data och att litteratursökningen har gått systematiskt tillväga 

och presenterats. Vilket också visar på pålitlighet som innebär att studien skall kunna 

upprepas och verifiera studiens resultat. Sökorden som utarbetats efter en pilotsökning och 

med variationen av dem som vi i efterhand utökade efter att ha granskat vad andra artiklar 

använt sig utav anser vi som tillräckliga. I de 16 ingående artiklarna varierade 

tillvägagångssätt, metoder och de var utförda på olika avdelningar. Innan de slutgiltiga 

analyserade artiklarna valdes ut exkluderas 12 artiklar som antingen var av låg kvalité, 

översiktsartiklar som använt sig av samma material som vi redan funnit eller som vid närmare 

granskning inte svarade mot syftet. Genom att vi endast valt att analysera de studier som 

uppnådde medel eller hög kvalité ökar även det trovärdigheten och pålitligheten i studiens 

resultat.  

  

Med överförbarhet menas att resultatet kan appliceras eller överföras till andra miljöer eller 

grupper. Fastän studierna är utförda i olika miljöer och vi inte valde att avgränsa oss till en 

specifik yrkesgrupp fann vi liknande attityder och faktorer och anser därför att resultatet kan 

överföras till liknande kontext och miljöer, men däremot inte till alla miljöer och grupper 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.254-255; Polit & Beck, 2008, s.539). Artiklarna som ingår i 

analysen är gjorda i olika länder vilket kan bidra till stora skillnader, då vårdkulturer och 

samhällsuppfattning skiljer sig åt. I översikten fanns likheter mellan alla attityder till personer 

med självskadebeteende oavsett vilket kön personalen tillhörde, land eller avdelning. 

 

Användning i klinisk verksamhet 

Resultatet av studien kan användas av sjuksköterskor och har betydelse för utveckling av 

såväl omvårdnadsvetenskap som för omvårdnadsarbetet. Genomgången ger en förståelse 

genom att uppmärksamma att både medvetna och omedvetna attityder finns. Sjuksköterskan 

skall sträva efter att ge en respektfull omvårdnad (ICN, 2007). Vårdpersonalens attityder kan 

både främja hälsa och orsaka lidande för patienten, därför är det av största vikt att försöka 

förstå sina egna attityder och de som finns inom organisationen samt reflektera kring 

följderna. Utifrån de identifierade attityderna ges vårdpersonal en möjlighet att ta ställning 
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och medvetandegöra sina och hur dem påverkar handlingarna som i sin tur påverkar 

individen. Sjukvårdspersonal kan ta till sig resultatet och förstå varför attityder uppstår och 

vad som påverkar dem. Resultatet pekar även på en möjlighet att lyfta problemet på 

arbetsplatsen och frågan om utbildning. Resultatet kan även uppmärksamma egna och 

medarbetares attityder till andra patienter, vilket även gör det användbart för dem som inte 

närmast arbetar med personer som skadar sig själv. 

  

Litteraturstudiens resultat kan ha betydelse för omvårdnaden genom att visa på hur attityder 

kan uttryckas på olika sätt och hur vi påverkas av omgivningen och samhället. Utpräglade 

negativa attityder eller att personal upplever oro eller okunskap i mötet kan leda till ett 

fördomsfullt bemötande eller förhållningssätt som även kan skapa en stigmatisering av till 

exempel personer med självskadebeteende. Ett utfall av negativa attityder kan resultera i att 

patienten inte får en god, individanpassad vård som sker på lika villkor. Det kan i sin tur 

skapa onödigt lidande för patienten och överensstämmer inte med målen för hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763). Vården skall vara hälsofrämjande och då kan positiva attityder 

och en vilja att hjälpa skapa förutsättningar för hälsa och utveckling för individen. 

  

Det är även viktigt med kunskap inom området för att kunna förstå upplevelsen hos personen 

som lever med självskadebeteende och för att förstå dennes problematik. Det borde finnas en 

förväntan till lösning och krav på varandra inom en avdelning. Om det inte finns möjlighet till 

utbildning för personalen, så borde det erbjudas till några utsedda på avdelningen exempelvis 

inom akuten att få genomgå utbildning som sedan kan delges resten av teamet. Chefer och 

personal måste få insikt i att det är viktigt att förbättra sjukvårdpersonalens attityder till 

personer med självskadebeteende. För att nå de målen måste det råda ett öppet klimat på 

avdelningen som ger möjlighet till utveckling och att personalen vågar diskutera detta ämne. 

Genom att uppmärksamma hur negativa kommentarer påverkar individen och kan leda till 

ytterligare stigmatisering, kan man istället medvetet möta inte bara personer med 

självskadebeteende utan alla patienter med ett öppet förhållningssätt. Att förstå attityder gör 

att dem kan utvecklas och omvårdnadsarbetet så att individen känner sig mött med respekt, 

upplever sig ha ett egenvärde och känner sig sedd. Vi tror dock inte att endast reflektion av 

attityder och utbildning ger en positivare attityd hos vårdpersonalen men kan ha en betydande 

del.  
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Slutsats  

Det finns många olika attityder mot personer med självskadebeteende. Vårdpersonal uppvisar 

både attityder som är gynnsamma och sådana som är ofördelaktiga till personer med 

självskadebeteende. Faktorer som påverkar attityderna är många men det som ses som största 

bidragande faktor till den problematik som uppstår när ofördelaktiga attityder uttrycks är 

bristen på kunskap. Varje arbetsplats måste reflektera över sina attityder och sin kunskap. Det 

är viktigt att sjukvårdspersonal är medvetna om vad konsekvenserna blir av deras attityder 

och hur det påverkar patienten. Det krävs att vårdteamet tar upp dessa frågor till diskussion 

för att förändra negativa, inrutade attityder och arbetssätt. Man måste börja från början och se 

på vad självskadehandlingar är och ha en gemensam ståndpunkt och sträva mot samma mål . 

Det finns redan en hel del forskning av hur patienter med självskadebeteende upplever 

bemötandet från sjukvårdspersonalen. Vi rekommenderar vidare forskning inom området 

gällande vilka faktorer som påverkar sjukvårdspersonalens attityder och hur de tror att det 

påverkar omvårdnaden för att ytterligare kunna utveckla förståelsen och stärka 

förutsättningarna till en bättre och individanpassad vård. 
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