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1 Inledning 

”Jag skär mig allt oftare, bränner mig själv med cigaretter och spyr varje gång jag har ätit. 

Men jag blir ändå aldrig ren. Jag har ingen plats kvar på armarna som inte är täckt med ärr. 

När jag skär i dem går det segt, ärrvävnaden är svår att tränga igenom. Oavsett hur hårt jag 

trycker rakbladet mot huden blir det bara ytliga sår och det kommer inte så mycket blod. Så 

jag har gått över till benen nu, där finns det fortfarande plats.” (Pålsson, 2005, s. 202). 

Att medvetet skada sig själv är ett fenomen som funnits under en länge tid, men som idag 

fått allt större uppmärksamhet i den allmänna debatten (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 

2004). Personal inom vården i Sverige uppger att de sett en ökning av självskadebeteende, 

framförallt bland unga kvinnor. Forskningen har dock inte kunnat bekräfta att det skett en 

faktisk ökning och mörkertalet kan antas vara stort (Socialstyrelsen, 2004, B). Ökningen 

skulle kunna bero på en större kännedom om problemet via media, liksom att personer som 

skadar sig inte längre döljer sitt beteende i lika hög grad, utan faktiskt söker hjälp (Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset, 2004). Det blir också allt vanligare att människor med personliga 

erfarenheter av självskadebeteende skriver självbiografiska böcker om sina upplevelser, 

vilket medför en större medvetenhet och förståelse för beteendet. Flera av dessa författare 

berättar om en hopplös situation, utanförskap och om en vård som inte lever upp till deras 

förväntningar, med ett dåligt bemötande från vårdpersonalen (Pålsson, 2005; Åkerman, 

2007).       

1.2 Bakgrund  

Självskadebeteende beskrivs inom forskningen på många olika sätt, men en vanligt 

förekommande definition är: att avsiktligt tillfoga sig kroppslig skada utan avsikt att ta sitt 

liv (Favazza, 1996). Det är viktigt att göra en avgränsning mellan att avsiktlig tillfoga 

kroppsskada utan självmordsintention och självmordsförsök. Det har framkommit i tidigare 

studier att personer med intentionen att ta sitt liv ändå kan välja att tillfoga sig själv skador 

som inte är livshotande, samtidigt som personer med självskadebeteende har uppgett att de 

skadat sig själva med en önskan att dö. Därmed är avgränsningen mellan dessa beteenden 

komplicerad och ofta otydlig (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2008).  Det finns flera olika 

former av självskadande som innefattar; att skära, rispa eller bränna sig, att medvetet utsätta 
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sig för intoxikation
1
, (Socialstyrelsen, 2004, A) samt grövre självskador där personen 

permanent förstör kroppsdelar genom självstympning, för att nämna några exempel. Den 

procentuella förekomsten av självskadebeteende i befolkningen är svår att mäta och det 

finns i dagsläget ingen tillförlitlig statistik. Det beror dels på att undersökningarna skiljer sig 

åt vad gäller definition och mätinstrument, men även att en stor del av beteendet anses vara 

dolt (Socialstyrelsen, 2004, B). Personer som i västvärlden uppgett att de medvetet skadat 

sig själva vid något tillfälle uppskattas vara mellan 2 - 4 %. En del undersökningar tyder på 

att fenomenet är vanligare hos kvinnor, men det finns även studier som visar att det inte 

finns några könsskillnader (ibid).  

Självskadebeteende är i dagsläget inte en diagnos enligt diagnossystemen DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) eller ICD-10 (International 

Classification of Diseases), utan ses istället som ett symptom vid andra störningar som 

exempelvis borderline personlighetsstörning, BPD. Beteendet är även vanligt i kombination 

med andra psykiska sjukdomar såsom; ätstörningar, depression, ångest och andra 

personlighetsstörningar. För att effektivt kunna behandla ett sjukdomstillstånd krävs noggrann 

diagnostik, vilket gör självskadebeteende till ett svårbehandlat problem så länge det inte ses 

som ett eget syndrom (Socialstyrelsen, 2004, B). Framtida forskning skulle ha användning av 

en enhetlig definition då studier skulle kunna bedrivas med samma utgångspunkt, något som i 

dagsläget verkar vara en svårighet inom forskningen (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). 

Bristen på en enhetlig definition bidrar således till en problematik vid jämförelser av olika 

studiers resultat kring självskadebeteende, varför det är betydelsefullt att kartlägga vad 

forskningen hittills fastställt kring självskadebeteende och dess problematik för att kunna leda 

forskningen vidare. Det är också av relevans att yrkesverksamma inom socialt arbete erhåller 

både kunskap om beteendet i sig, samt kring effektiva interventionsstrategier och 

behandlingsmetoder, då de i sitt arbete löper stor risk att komma i kontakt med självskadande 

personer och därför behöver kännedom om hur det kan hanteras. 

1.3 Problemformulering 

Oavsett om förekomsten av självskadebeteende ökat eller ej är det oroande att många 

människor, framförallt unga, skadar sig själva. Forskningen verkar behöva en enhetlig 

definition av självskadebeteende för att kunna bedriva mer studier som är jämförbara och 

                                                           
1
 Avsiktligt förgifta sig själv med t.ex. alkohol, droger eller mediciner (Tantam, Huband, 2009).  
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eventuellt skulle självskadebeteende behöva bli ett eget diagnostiskt tillstånd enligt DSM-IV 

eller ICD-10. För att driva forskningen framåt är det viktigt att kartlägga vad som kunnat 

fastställas kring självskadebeteende, för att därefter se vilka brister som föreligger samt 

vilken ytterligare forskning som behövs.         
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att göra en litteraturöversikt och kartlägga vad forskningen 

kunnat fastställa kring självskadebeteende vad gäller orsaker, funktioner och 

behandlingsmetoder. Detta görs genom att granska vetenskapliga artiklar utifrån nedan 

angivna frågeställningar: 

- Hur definieras självskadebeteende inom forskningen? 

- Vilka för- och nackdelar finns med att etablera självskadebeteende som ett eget 

syndrom? 

- Vilka bakomliggande orsaker finns till självskadebeteende?  

- Vilka risk- och skyddsfaktorer kan föreligga? 

- Vad har beteendet för funktioner för de som självskadar? 

- Vilken form av behandling diskuteras inom forskningen och vilken typ vård vill 

personer med självskadebeteende få? 
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3 Metod och tillvägagångssätt 

Denna studie har genomförts utifrån en kvalitativ metod genom att göra en litteraturöversikt 

av vetenskapligt granskade artiklar, detta för att kunna analysera och kartlägga det 

forskningen hittills kunnat fastställa kring självskadebeteende. Studien har utförts utifrån de 

faser som Friberg (2006) beskriver, där val av ämnesområden är inledande, följt av en 

problemformulering samt utformande av syfte och frågeställningar. Därefter påbörjades 

litteratursökningen där de sökord som användes var formulerade utifrån syftet, vilket 

gjordes genom ett inledande helikopterperspektiv, varefter sökningen kunde avgränsas. 

Sedan gjordes ett urval
2
 av artiklar som därefter granskades och analyserades för att 

slutligen sammanställas i resultat och slutsatser. I den här studien har både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar inkluderats, varför analysen av materialet inte kan vara lika djupgående 

som i en metaanalys där endast kvantitativa studier och deras statistiska resultat mäts och 

jämförs (Friberg, 2006).  

Arbetet med studien har delats upp mellan författarna där båda har granskat alla artiklar, 

men under olika omgångar. Författarna började med att granska hälften av artiklarna, för att 

sedan diskutera och dokumentera framkommet resultat. Därefter växlade författarna artiklar 

med varandra och samma procedur genomfördes ännu en gång för att båda skulle ha 

granskat de utvalda artiklarna lika ingående. Djupgående diskussioner och noggrann 

dokumentation har förts genom hela arbetsprocessen. Större delen av analysen av de 

granskade artiklarna gjordes tillsammans för att undvika att viktig information gick förlorad. 

Efter att den inledande analysen genomförts tillsammans, delades skrivandet av resultatet 

upp, för att sedan återigen bytas av för att kunna säkerställa god kvalitet och för att båda 

skulle ha medverkat till all skriven text.  

3.1 Litteratursökning och urval 

Litteratursökningarna
3
 efter vetenskapligt granskade artiklar har gjorts i databaserna CSA 

Social sciences och Pubmed samt DIVA (Digitala Vetenskapliga arkivet). CSA Social 

sciences valdes därför att den innehåller internationella tidskriftsartiklar inom ämnet socialt 

arbete och psykologi, medan Pubmed valdes därför att den innefattar internationella 

tidskriftsartiklar om bland annat psykiska sjukdomar. DIVA användes då den inkluderar både 

                                                           
2
 Se kapitel 3.2 samt bilaga 2 Litteratursökning och urval 

3
 Se bilaga 2 Litteratursökning och urval  
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vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar samt forskningspublikationer angående 

självskadebeteende. De sökord som användes var; self injury, self harm, self mutilation, self 

injurious behavior och the functions of self injury. Vad gäller böcker gjordes en 

informationssökning 2009-10-07 i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Den litteratur 

som återfanns användes för att skapa en allmän förståelse inom ämnet självskadebeteende och 

dess problematik. De sökord som då användes var: behandling av självskadebeteende, self 

injurious behavior, självskadebeteende, self injury och self harm, men viss litteratur återfanns 

även via referenslistor. 

Urvalet av artiklar till den här studien har genomförts på ett enhetligt sätt vid varje söktillfälle 

och de urvalskriterier som använts vid litteratursökningarna är enligt följande: 

 Både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

 Tidsperiod från år 2007 och framåt, för att granska aktuell forskning. Vid en senare 

sökning som gjordes för att komplettera tidigare urval av artiklar, gjordes 

avgränsningen dock från 2004 och framåt för att erhålla fler artiklar. 

 Både nationella och internationella studier. 

 Artiklar skrivna på engelska. 

 Endast söka efter artiklar som är peer reviewed, alltså vetenskapligt granskade. 

Den första litteratursökningen 2009-10-01 utgjorde en mer övergripande sökning för att få en 

föreställning om befintligt material och dess innehåll. Ett första urval gjordes genom att 

titlarna på artiklarna jämfördes med denna studies syfte och irrelevant material sorterades 

därmed bort. Sedan lästes abstrakten i de utvalda artiklarna för att kontrollera om de även 

kunde besvara den här studiens frågeställningar. Artiklarna granskades därefter ingående vad 

gällde både dess innehåll och kvalitet, och bedömdes ännu en gång utifrån lämplighet för den 

här studiens syfte och frågeställningar, och artiklar kunde således både inkluderades och 

exkluderas. Då målsättningen var att använda 10-15 artiklar i den här studien gjordes även 

kompletterande sökningar 2009-10-05 och 2009-10-08 samt 2009-10-16 där fler 

avgränsningar användes för att utvidga sökningen, och förändringar gjordes vad gällde årtal 

och tillägg av andra sökord för att erhålla mer material. Vid ännu en sökning 2009-10-09 

påträffades dock inget ytterligare material, utöver redan utvalda artiklar. Totalt valdes 15 

artiklar ut till den här studien men endast 13 användes då de övriga två efter noggrann 

granskning visat sig vara irrelevanta.  
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3.2 Analysmetod 

Analysen har genomförts grundligt utifrån Fribergs (2006) rekommendationer, där artiklarna 

som valts ut först lästes grundligt flera gånger för att erhålla en mer grundlig förståelse av 

innehållet. Därpå söktes likheter och skillnader vad gällde artiklarnas syfte och definition av 

självskadebeteende samt metodologiskt tillvägagångssätt och innehållet i resultaten. Sedan 

identifierades och sammanställdes olika kategorier utifrån artiklarnas innehåll för att besvara 

denna studies syfte och frågeställningar. De kategorier som fastställdes var definition, 

diagnostik,  funktioner, orsaker, risk- och skyddsfaktorer samt vård och behandling, och där 

varje kategori diskuteras och analyseras. Därutöver förs även en diskussion kring artiklarnas 

metodologiska tillvägagångssätt samt deras tillförlitlighet och representativitet. I den 

avslutande diskussionen presenteras sedan de mest framträdande fynden som framkom av 

tidigare analys av materialet. 

3.3 Tillförlitlighet och representativitet 

För att hålla en hög nivå vad gäller den här studiens tillförlitlighet har noggranna 

urvalskriterier tillämpats, läsning av artiklar har genomförts ett flertal gånger av båda 

författarna och analysen utförts på ett strukturerat sätt enligt Fribergs (2006) 

rekommendationer. Dessutom har författarna fört djupgående diskussioner längs med 

arbetsprocessens gång för att säkerställa att analysen stämmer överrens med artiklarnas 

innehåll och de båda författarnas tolkningar av detta. Allt material har bearbetats av båda 

författarna för att minska risken för feltolkningar och därmed även bidra till en hög 

tillförlitlighet av studiens resultat. Alla artiklar har valts utifrån peer reviewd, alltså att de 

blivit vetenskapligt granskade innan de publicerats, för att säkerställa en hög vetenskaplig 

status i den här studien. Dock kan vissa faktorer ha medverkat till en mindre säkerhet i 

resultatet i den här studien till följd av de granskade artiklarnas olika definitioner och 

metodologiska tillvägagångssätt, samt deras problem att avgränsa självskadebeteende 

gentemot självmord, vilket har medfört en svårighet vid jämförelser och generaliseringar.   

3.4 Metodproblem 

Ett metodproblem har varit svårigheten att skilja mellan självskadebeteende och 

självmordsbeteende, vilket påverkat större delen av denna studie. Vissa artiklar har inte 

gjort en avgränsning mot självmordsbeteende varför det varit svårt att genomföra analysen. 
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Därför har slutsatser och generaliseringar utförts med stor försiktighet vad gäller de artiklar 

som inte gjort någon tydlig avgränsning för att undvika ett missvisande resultat. En annan 

svårighet har varit artiklarnas olikheter i definition, syfte och metod, då det medfört problem 

vid jämförelserna mellan studierna. Ytterligare ett metodproblem har varit olikheter i 

författarnas förförståelse till fenomenet självskadebeteende. För att undvika att detta skulle 

påverka resultatet i denna studie lästes befintlig litteratur inom ämnet, liksom att författarna 

förde diskussioner kring självskadebeteende. Medvetenheten om detta problem gjorde att 

det inledande kapitlet fokuserar på att ge läsaren en helhetsbild och förståelse för 

självskadebeteende.  

3.5 Etiska överväganden 

När ämnesområdet för studien fastställts övervägdes olika tillvägagångssätt för att samla in 

material. En intervjuundersökning övervägdes till en början, dock skulle det finnas en rad 

etiska problem med detta, varför en litteraturundersökning valdes. De undersökta artiklarna 

är alla granskade och publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och därmed offentliga. När 

materialet analyserats har hänsyn tagits till författarnas egna tolkningar och uttalanden så att 

dessa inte använts på en felaktigt och misstolkat sätt i den här studien.   

En risk med studien är dock att jämförelser mellan artiklar med olika metodologiska 

tillvägagångssätt och resultat varit svåra att genomföra och därför skulle ha kunnat påverka 

studiens resultat så att det ger en missvisande bild av självskadebeteende. Genom noggrann 

granskning, dokumentation och diskussion angående artiklarna har detta försökt att 

motverkas. Studien har bidragit till ökad kännedom av det aktuella forskningsläget kring 

fenomenet med dess styrkor och brister, varför riktlinjer för framtida forskning kan påvisas.  
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer artiklarna att presenteras under olika kategorier, nämligen; definition, 

diagnostik,  funktioner, orsaker, risk- och skyddsfaktorer samt vård och behandling. Därefter 

ges en analys av artiklarnas resultat och metodologiska tillvägagångssätt.  

4.1 Definition 

Vad gäller definitionen av begreppet självskadebeteende i de granskade artiklarna återfinns 

likheter mellan flera olika författare, där både Klonsky (2007) och Klonsky (2009) samt Nock 

(2009), definierar självskadebeteende enligt följande; medveten och direkt skada mot den 

egna kroppen utan självmordsintention. Nock (2009) utökar dock denna definition då han 

menar att fenomenet också skiljer sig från beteenden med oönskade skadliga konsekvenser, 

såsom lungcancer vid rökning, samt självmordsbeteende och kulturellt skadande, som 

tatuering och piercing. Även Kool, van Meijel och Bosman (2009) definierar 

självskadebeteende på liknande sätt som ovan, liksom Lindgren, Wilstrand, Gije och Olofsson 

(2004), Kress och Hoffman (2008), Kimball (2009) och Fortune, Sinclair och Hawton (2008). 

Däremot avgränsar inte Lindgren, Wilstrand, Gije och Olofsson (2004) definitionen mot 

självmord. Magnall och Yurkovich (2008), Muehlenkamp (2005) och Holmqvist, Carlberg 

och Hellgren (2008) har även de en liknande definition där självskadebeteende beskrivs som 

en handling med avsikt att skada kroppen utan intentionen att begå självmord. Holmqvist, 

Carlberg och Hellgren (2008) ger dock en mer detaljerad definition då självskadebeteende 

undersöks i form av att skära eller bränna sig, och där en avgränsning görs mot självmord, 

kulturella självskador, intoxikation och beteenden som lämnar märken på kroppen, vilket 

bidrar till en ökad validitet då undersökningen har en tydlig definition att utgå ifrån. 

Skegg (2005) ger en otydlig beskrivning av definitionen utifrån flera benämningar av 

självskadebeteende, där det heller inte görs någon avgränsning till självmordsbeteende. De 

benämningar som anges är; avsiktligt självskadande, parasuicide, självmordsförsök, 

självförgiftning och självstympning. Dessa beskrivs utifrån avsikten med beteendet och hur 

skadandet utförs. I en artikel, Heath, Ross, Toste, Charlebois och Nedecheva (2009), återfinns 

ingen definition alls av fenomenet. Medan det i en annan artikel, Fliege, Lee, Grimm, Klapp, 

(2009) ges en mer ingående och detaljerad definition, nämligen; en avsiktlig självförvållande 

skada av den egna kroppen som resulterar i relevant skada på vävnaden, där följande bestämt 

exkluderas: symptom som är tydliga kriterier för exempelvis ätstörningar, drogmissbruk, 
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vardagliga beteende såsom ohälsosam kost eller bristande motion, samt psykologiskt 

självskadande som att stanna i ett destruktivt förhållande. Ystgard, Arensman, Hawton, 

Madge, van Heering, Hewitt, de Wilde, de Leo och Fekete (2009) lät respondenterna själva 

rapportera in definitionen av fenomenet vilket resulterade i att självskadebeteende omfattade 

tre kategorier; överdos, självskärning och övriga metoder.  

4.2 Diagnostik 

I dagsläget är självskadebeteende inte en egen diagnos, men Muehlenkamp (2005) 

argumenterar i sin studie för- och nackdelar med att etablera självskadebeteende som ett eget 

kliniskt syndrom/diagnos. Ett av de största argumenten för att inte anta självskadebeteende 

som ett eget syndrom är avsaknaden av bra, kontinuerlig empirisk forskning. Studierna som 

hittills bedrivits har varit relativt små och har inte haft en enhetlig definition av fenomenet 

vilket medfört svårigheter inom forskningen. En likartad definition vore därför fördelaktigt 

för forskningen då undersökningarna och jämförelserna mellan dessa skulle underlättas, 

liksom att det skulle underlätta granskningen och utvecklandet av behandlingsmetoder. 

Argumentationen för att anta självskadebeteende som ett eget kliniskt syndrom/diagnos är 

bl.a. att det finns ett framträdande symptommönster men också att det finns biologiska 

faktorer och funktioner med beteendet. Studier har visat att självskadebeteende har en hög 

samsjuklighet med bland annat borderline och ätstörningar, vilket i sig inte är ett kriterium för 

att inte anta självskadebeteende som ett syndrom, då många sjukdomar har hög samsjuklighet. 

Vissa undersökningar har uppvisat att när personer med Borderline personlighetsstörning 

slutar att skada sig uppfyller de inte längre kriterierna för borderline. Oavsett om 

självskadebeteende har samsjuklighet med andra störningar har studier visat att fenomenet 

förekommer oberoende av dessa. Självskadande är vanligt både i psykiatriska och icke-

kliniska population och uppenbarar sig på många olika sätt som skiljer sig från 

självmordsbeteende eller andra psykiatriska sjukdomar (ibid). I dagsläget är alltså 

självskadebeteende inte en egen sjukdom utan ett symptom på andra störningar.   

4.2.1 Analys  

Muehlenkamp (2005) har granskat fenomenologiska och empiriska data som stödjer 

självskadebeteendet som en egen diagnos. Däremot är det bristfälligt beskrivet hur studien 

metodologiskt har gått tillväga, liksom att syftet inte är tydligt formulerat, vilket medför en 

stor osäkerhet i analysen då dess tillförlitlighet inte kan anses vara hög. Det framgår dock att 

forskningen skulle ha mycket stor nytta av att självskadebeteendet blev etablerat som en egen 
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diagnos, då enhetliga och mer jämförbara studier skulle kunna bedrivas, något som är 

avgörande för den framtida forskningens effektivitet. Innehållet i artikeln har inte kunnat 

besvara någon specifik frågeställning i den här studiens syfte, möjligen att den ytterligare 

klargör definitionsaspekten av självskadebeteende. Dock har den bidragit med en 

övergripande förståelse för de för- och nackdelar som finns med att etablera 

självskadebeteendet som ett eget kliniskt syndrom, varför den inte uteslutits ur den här studien 

då den poängterar en stor svårighet som genomsyrar den nutida forskningen och som behöver 

debatteras.  

4.3 Funktioner, orsaker, risk- och skyddsfaktorer 

Klonsky (2007) har identifierat 7 funktioner för självskadebeteende enligt följande: 

 Självreglering; för att lindra akuta negativa känslostadier. 

 Självbestraffning; straffa sig själv eller för att uttrycka ilska mot sig själv. 

 Anti-dissociation; för att känna någonting alls, även om det är smärta. 

 Anti-självmord; för att undvika eller ersätta impulsen att ta sitt liv.  

 Personliga gränser; hävda sin självständighet eller för att skilja sig från mängden. 

 Mänskligt inflytande; få uppmärksamhet, hjälpsökande eller för att påverka andra. 

 Äventyrssökande; sökandet efter sensation, upprymdhet och spänning. 

Det kan finnas många olika funktioner med att självskada såsom; att reglera och hantera 

negativa känslotillstånd, självbestraffelse, för att påverkas och influeras av andra, 

äventyrssökande och undvikande av självmordsimpulser (Klonsky 2009). De mest vanligt 

förekommande anledningarna till att personer skadar sig själv är för att lätta på det 

emotionella trycket som byggts upp inombords och för att kontrollera känslor. I två studier, 

Klonsky (2007) och Klonsky (2009), beskrivs olika affekter som är vanliga innan 

självskadandet, nämligen; överväldigande, ledsamhet, emotionellt sårad, frustration och 

ångest, medan de vanligaste känslorna efter självskadandet är; lättnad, mer avslappnad, ilska 

riktad mot sig själv, lugn samt ensamhet, vilket tydligt påvisar beteendets känsloreglerande 

funktion. 

Heath, Ross, Toste, Charlebois och Nedecheva (2009) presenterar, utifrån genomförd 

enkätundersökning, att det finns fler funktioner eller motiv för självskadebeteende, vilka kan 

delas in i två kategorier; emotionella/interna motiv och sociala/externa motiv. Där 
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emotionella/interna motiv kan vara att lindra eller undvika obehagliga och oönskade 

känslor/tankar, att känna kontroll eller självbestraffning, medan sociala/externa motiv kan 

vara att känna närhet till någon annan, få uppmärksamhet, kommunicera med andra eller att 

känna sig utanför och unik. Personer med självskadebeteende har ofta blivit socialt påverkade 

både genom att de läst och hört om beteendet via media, men många gånger har de någon vän 

som dem vet självskadar och influeras också därigenom. 

Enligt Nock (2009) finns det olika hypoteser vad gäller funktioner med självskadebeteende. 

Den socialt lärande hypotesen; personer som självskadar lär sig beteendet genom att 

observera andra antigen vänner, familj eller via media. Självbestraffningshypotesen; 

beteendet används för att straffa sig själv, vilket är vanligt efter att tidigare ha blivit utsatta för 

upprepade övergrepp, misshandel eller efter att ha kritiserats av andra. Den social 

signaleringshypotes; menar att självskadandet används då andra sätt att kommunicera såsom 

att prata, skrika och gestikulera inte längre räcker till eller inte är tillräckligt tydliga. 

Pragmatisk hypotes; självskadande används då det är ett snabbt och tillgängligt sätt att 

uppnå önskat resultat då det varken kräver mycket tid, pengar eller material, vilket kan krävas 

med liknande beteenden där du vill uppnå snarlika funktioner, med hjälp av exempelvis: 

alkohol/droger. Smärtstillande hypotes; många studier visar att personer som självskadar 

inte upplever någon, eller mycket liten smärta vid självskadandet. Det är dock oklart om det 

handlar om en viss tolerans som byggs upp vid upprepande av beteendet, eller om det handlar 

om att kroppen utsöndrar opiater för att lindra den smärta som den utsetts för. 

Identifikationshypotesen; vissa människor bygger upp sin identitet med självskadandet och 

så småningom identifierar de sig själva med beteende (ibid).  

Vidare beskriver Nock (2009) kortfattat de riskfaktorer som finns till självskadebeteende, som 

olika former av övergrepp/misshandel i barndomen, kritik eller fientlighet inom familjen, 

genetiska anlag för hög emotionell/kognitiv förmåga att reagera. Andra riskfaktorer är dålig 

kommunikation och problemlösande förmåga, samt låg ångesttolerans. Socialt påfrestande 

och stressande livshändelser kan också påverka människor till att känna ett behov att 

självskada eller använd andra former av extrema beteenden, som alkohol och droger, för att 

kunna hantera situationen. 

Skegg (2005) framställer att det finns många olika risk- och skyddsfaktorer i samband med 

självskadebeteende. Nedanstående är en kortfattad beskrivning av dessa: 
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 Ålder, beteendet är vanligast hos ungdomar och risken är därmed lägre bland äldre. 

 Kön, vanligare hos kvinnor och därmed lägre risk för män. 

 Gift/separerad, högre risk vid skilsmässa/separation, än för personer som är gifta. 

 Osäker anställningssituation, ex; vikariat eller arbetslöshet kontra fast anställd. 

 Socioekonomiska faktorer, högre risk vid låg utbildning och låg inkomst. 

 Familjesituationen och barndomsupplevelser, högre risk för barn till separerade 

föräldrar eller föräldrar med psykisk sjukdom, barn som upplevt trauman i barndomen 

såsom både fysisk, psykisk och sexuell övergrepp. Samtidigt som bra kommunikation 

och väl fungerande relationer inom familjen samt en trygg hemmiljö, kan fungera som 

skyddsfaktorer. 

 Social isolering och stöd, där ett bra socialt nätverk och stöd kan vara en skyddsfaktor, 

medan isolering, ensamhet och avsaknaden av stöd kan vara riskfaktorer.  

 Sexuell läggning, större risk om en person är gay, lesbisk eller bisexuell än vid 

heterosexualitet. 

 Psykisk sjukdom, risken för utvecklandet av självskadebeteende är högre i samband 

med ätstörningar, ångest, PTSD, schizofreni, missbruk och personlighetsstörningar. 

 Psykologiska faktorer och personlighet där impulsivitet och aggressivitet kan öka 

risken, medan en skyddsfaktor kan vara optimism. 

 Neurobiologiska och genetiska aspekter, såsom ärvd sårbarhet kan öka risken. 

 Fysisk sjukdom, som epilepsi och eller vid besked om att ha testat positivt för HIV, 

kan också bidra till att risken ökar. 

 Situationsfaktorer, påfrestande händelser i livet samt medias påverkan kan öka risken 

för utvecklandet av självskadebeteende. 

Självskadebeteende förekommer i alla åldrar, men Fliege, Lee, Grimm, Klapp, (2009) menar 

att det är vanligast hos ungdomar och bland kvinnor. Det finns ett samband mellan ungdomar 

med detta beteende och låg utbildning. En stark koppling finns även mellan 

självskadebeteende och stressfulla och traumatiska upplevelser i barndomen såsom 

exempelvis: att den ena föräldern har någon psykisk sjukdom/besvär, att föräldrarna separerar 

eller att barnet separeras under en lång period från sina föräldrar, om barnet blivit 

känslomässigt försummat i barndomen, utsatt för psykisk, fysisk eller sexuella övergrepp. 

Självskadebeteende används ofta för att lindra känslomässig och outhärdlig smärta samt 

ångest. Självskadande personer har ofta svårt att identifiera, förstå och uttrycka sina känslor. 

Fenomenet är strakt kopplat till låg självkänsla och låg problemlösande förmåga samtidigt 
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som dessa personer ofta har lägre andel personliga coping-strategier. Vissa faktorer kan 

utgöra både en risk och ett skydd, som självkänsla, då den verkar skyddande om personen har 

bra självkänsla medan en låg självkänsla kan vara en riskfaktor till beteendet (ibid). 

4.3.1 Analys  

De sex artiklarna har alla sitt grundläggande fokus på funktioner och orsaker till 

självskadebeteende, men de har olika utgångspunkter, syften och metodologiska 

tillvägagångssätt i studierna, varför det är problematiskt att jämföra dessa. Däremot har 

artiklarna kunnat fastställa liknande resultat, där det mest utmärkande fyndet vad gäller 

funktioner, är att många personer som självskadar använder beteendet för att hantera och 

kontrollera känslor, som självbestraffning, undvikande av impulsen att begå självmord eller 

som en form av äventyrssökande (Klonsky 2009; Klonsky 2007; Nock 2009; Heath, Ross, 

Toste, Charlebois och Nedecheva 2009). Det som också skiljer studierna åt är hur de 

presenterar resultaten men också hur ingående de beskriver de olika funktionerna med 

självskadebeteende. Det är endast två studier med samma författare, Klonsky (2009) och 

Klonsky (2007), som berör de vanligaste affekterna före och efter självskadandet, vilket ingen 

av de andra studierna valt att belysa. Framkommet resultat kring affekterna bidrar dock till 

ytterligare ökad förståelse och evidens för självskadebeteendets känsloreglerande funktion. 

Det kan därmed anses viktigt att undersöka dessa affekter närmare vid fortsatt forskning kring 

funktionerna med självskadebeteende. Klonsky (2009) har genomfört undersökningen genom 

en kvalitativ metod, utifrån strukturerade intervjuer med 39 unga vuxna personer som hade 

erfarenhet av upprepat självskadande. Studiens tillförlitlighet anses vara hög då både syftet 

och det metodologiska tillvägagångssättet redovisas och diskuteras utförligt liksom urvalet av 

deltagare, utformning av frågor samt etiska överväganden, vilka klargörs på ett 

tillfredställande sätt. Brister och begränsningar med den metod som använts är att det kan vara 

svårt för deltagarna att objektivt beskriva sin psykiska hälsa, vilket kan påverka det resultat 

som framkommer av intervjuerna. Klonsky (2007) och Nock (2009) har också använt sig utav 

en kvalitativ metod men genom att granska och sammanställa tidigare forskning och litteratur 

i en litteraturöversikt. Klonsky (2007) har granskat 18 studier som innefattat olika 

metodologiska tillvägagångssätt, nämligen; självrapportering av orsaker och funktioner, 

självrapportering av fenomenologin samt laboratoriestudier, vilket gör att tillförlitligheten i 

studien ökar då flera former av metoder har analyserats. Nock (2009) däremot har ej redovisat 

vare sig utförandet av studien, etiska överväganden eller tydligt klarlagt dess syfte, vilket 

också gör det svårt att bedöma resultatets tillförlitlighet. I artikeln av Heath, Ross, Toste, 
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Charlebois och Nedecheva (2009) har studien genomförts utifrån en kvantitativ metod genom 

enkätundersökningar där de redogjort och diskuterat ingående för både studiens syfte, den 

metod som använts, urval, utförande och etiska överväganden.  Begränsningarna med studien 

är att det var ett lågt antal deltagare samt att självskadebeteende undersöktes utifrån ”att 

hantera stress” och därmed inte utifrån självskadebeteende. Därför bedöms studien ha en låg 

validitet, då det är oklart om de frågor som enkäten innehåller faktiskt ger svar på det som 

undersöks. En intressant slutsats är ändå att trots att studierna använt sig av olika 

metodologiska tillvägagångssätt, vissa med mer eller mindre tillförlitlighet, har de ändå 

kunnat fastställa liknande resultat vad gäller funktioner med självskadebeteende, vilket ändå 

medverkar till en ökad trovärdighet av det framkomna resultatet.  

Utifrån de hypoteser som Nock (2009) beskriver finns det flera intressanta aspekter som bör 

belysas. Vad gäller den socialt lärande hypotesen som menar att personer som självskadar lär 

sig beteende genom att observera andra, är det intressant att ställa frågan; smittar ett 

självskadande beteende? Den ökning som personal inom vården anser ha skett, kan bero på att 

självskadebeteende idag är ett mer exponerat fenomen via media vad gäller både 

självbiografiska böcker, tidningar och TV, men också att det har blivit ett mer vanligt och 

därmed accepterat beteende bland vänner. Den socialt lärande hypotesen påvisar att 

människor influeras och påverkas av andra, och lär sig beteendet därigenom, vilket också 

betyder att beteendet till viss del faktiskt ”smittar”. Likaså är det av betydelse att åskådliggöra 

den pragmatiska hypotesen, då den kan ge en förklaring till varför beteendet förekommer 

oftare hos ungdomar. Unga människor har oftast mindre ekonomiska medel än den vuxna 

befolkningen och deras tillgång till alkohol begränsas av en bestämd åldersgräns. Alkohol kan 

likaväl användas på ett självskadande sätt eller för att hantera känslor eller påfrestande 

händelser, varför det är intressant att spekulera kring om det. Är det vanligare med 

självskadebeteende bland unga därför att det är svårare för dem att få tillgång till att döva sin 

smärta med alkohol och istället väljer ett enklare och mer lättillgängligt sätt? 

Skegg (2005) och Fliege, Lee, Grimm, Klapp (2009) fokuserar på bakomliggande orsaker 

samt olika risk och skyddsfaktorer i samband med självskadebeteende. Även Nock (2009) 

redogör för olika riskfaktorer, men mycket kortfattat. Det är framförallt riskfaktorer som 

kunnat kartläggas kring självskadande, där det mest framträdande resultatet är att det är 

vanligast bland kvinnor och hos ungdomar, varför dessa betraktas som riskgrupper medan 

exempelvis äldre personer och män tillhör skyddsgrupper. Flera faktorer som nämns ovan kan 
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verka både skyddande men samtidigt utgör en risk för utvecklandet av självskadebeteende, 

såsom självkänsla, socialt stöd och livshändelser.  Det finns många riskfaktorer som spelar en 

avgörande roll i samband med självskadande; osäker anställningssituation, påfrestande 

livshändelser, dålig socioekonomisk situation, personlighet är bara några exempel. Det 

betyder också att en person med låg ångesttolerans och problemlösande förmåga 

(personlighet) löper större risk att utveckla självskadebeteende i samband med dödsfall inom 

familjen (påfrestande livshändelse) eller vid avskedning från arbete och därmed försämrad 

socioekonomisk situation. Alltså kan den ena riskfaktorn tillsammans med ytterligare en, göra 

så att en person utvecklar beteendet, på grund av omständigheterna i livet. Starka samband 

återfinns även mellan självskadebeteende och psykisk sjukdom såsom depression eller 

borderline personlighetsstörning, men även psykiskt sjuka eller missbrukande föräldrar, 

traumatiska barndomsupplevelser såsom olika former av övergrepp. Detta har fått stöd i 

flertalet studier varför det anses vara ett tillförlitligt resultat.  

Fliege, Lee, Grimm och Klapp (2009) beskriver grundligt det metodologiska 

tillvägagångssättet och det ges en ingående definition av självskadebeteende, varför studiens 

utgångspunkt och avsikt tydliggörs på ett tillfredställande sätt. I artikeln redovisas vilka 

databaser och sökord som använts vid litteratursökningen och totalt granskades 59 studier 

gällande fenomenet och dess funktioner, varför studiens tillförlitighet är hög. En begränsning 

med studien är dock att de 59 studier som granskats har haft olika definitioner av 

självskadebeteende och således olika utgångspunkt, vilket ger en osäkerhet kring resultaten 

och generaliseringar blir problematiska att göra. Det är tyvärr ett genomgående problem att 

definitionen av självskadebeteende inte är enhetligt varför flera olika benämningar kan 

användas och medför att ingen enhetlig och jämförbar forskning kan bedrivas. Det blir således 

också tydligt i artikeln av Fliege, Lee, Grimm och Klapp (2009) att forskningen begränsas av 

att det ännu inte finns en tydlig och allmänt erkänd definition av självskadebeteende. Skegg 

(2005) redogör ytterst bristfälligt för studiens syfte, utförande och vilken analysmetod som 

användes och det saknas även en diskussion kring etiska överväganden. Dock redogörs 

kortfattat vilka databaser och sökord som använts vid urval av litteratur, men tyvärr är det 

fortfarande svårt att överhuvudtaget bedöma trovärdigheten i studiens presenterade resultat.  

4.4 Vård och behandling 

I en stor internationell CASE- studie som utfördes i sju länder, the Child and Adolescent Self-

harm in Europé, undersöktes skillnader mellan ungdomar med självskadebeteende som får 
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hjälp i jämförelse med de som inte får någon hjälp (Ystgard, Arensman, Hawton, Madge, van 

Heering, Hewitt, de Wilde, de Leo, Fekete, 2009). Av de 30532 respondenterna var det 1660 

som haft ett självskadande beteende under det senaste året. 48.4 % av dessa hade inte fått 

någon hjälp alls för sina problem, 18.8 % hade fått hjälp från ett eller flera vårdställen och 

32.8% hade fått hjälp från det sociala nätverket men ingen vårdhjälp. I alla undersökta länder 

visade det sig att flickor oftare hade ett självskadande beteende än pojkar, där den vanligaste 

metoden för att skada sig var genom att skära sig själv, följt av att ta en överdos. I alla länder 

fanns ett samband mellan självmordstankar och sjukhusinläggning till följd av självskada, 

d.v.s. att de ungdomar som har ett självskadebeteende samtidigt som självmordstankar oftare 

väljer en självskademetod som är allvarligare. Även att ha varit utsatt för fysiska eller sexuella 

övergrepp har höga samband med självskador som kräver sjukhusvård. Även om det är fler 

flickor som skadar sig så är det fler pojkar som vårdas vid sjukhus till följd av 

självskadebeteende, ofta i kombination med självmordstankar, hårt drogbruk, rättsliga 

problem, självskadebeteende bland familjemedlemmar, hög ångest nivå och/eller har varit 

utsatta för fysiska eller sexuella övergrepp. De flickor som ändå kommer i kontakt med 

sjukhusvården till följd av sina självskador har oftare tagit en överdos i relation till den 

vanligaste metoden; att skära sig. De har också ofta självmordstankar, alkoholmissbruk, blivit 

mobbade eller utsatta för fysisk misshandel, har familjemedlemmar som skadar sig och/eller 

skiljda föräldrar. I fem av de sju undersökta länderna fanns höga samband mellan sjukhusvård 

till följd av självskadebeteende och fysiska och/eller sexuella övergrepp. De ungdomar som 

kommer i kontakt med vården söker sällan den hjälpen själva utan vanligtvis är det vuxna 

personer som uppmärksammar den unges svåra situation och tar kontakt med vårdapparaten. 

Ungdomarna som inte får vårdhjälp men istället får hjälp från sitt sociala nätverk visade sig ha 

en något annorlunda situation; flickorna visade högre självkänsla och pojkarna hade mindre 

rättsliga problem, var i mindre utsträckning utsatta för mobbing, hade dock fler vänner med 

självskadebeteende och använde oftare andra metoder än att skära sig när de skadade sig 

själva (ibid).   

Fortune, Sinclair och Hawton (2008) genomförde en undersökning för att kartlägga vad 

ungdomar själva tror skulle förebygga att ungdomar väljer att skada sig själva. Det 

genomgående, mest framträdande resultatet för att förebygga självskadande var att ha någon 

att tala med, som lyssnar och kan ge råd. Mer än en tredjedel av ungdomarna i 

undersökningen uppgav detta, mestadels flickor. Att uppleva att en annan person fanns där för 

dem och brydde sig om dem var en mycket viktig faktor för att förebygga självskada, liksom 
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att ha bra familje- och vänkontakter, socialt umgänge, en god skolmiljö med tillgång till 

kurator och lärare som är uppmärksamma på tecken till självskadebeteende samt att förekomst 

av mobbing var låg. Även föräldrar ansågs vara en viktig källa till att förebygga 

självskadebeteende men att de ofta hade dålig kunskap om problemet samt att de många 

gånger hade svårt att tala med sina barn om det. Formella organisationer som t.ex. 

socialtjänsten, psykiatrisk kontakt eller hjälptelefonlinjer nämndes mycket sällan av 

ungdomarna som en hjälpande faktor. Däremot föreslogs allmänna förebyggande åtgärder 

som att ge mera offentlig information via media eller organisationer om var ungdomar kan 

vända sig för att få hjälp. Ungdomarna upplevde även hinder i hjälpsökandet vilket ofta 

handlade om problem med konfidentialitet och rädslan för att bli stämplad. Många ungdomar 

upplever det som viktigt att offentligt bli uppfattad som normal varför det är mycket viktigt 

för dem att kunna känna sig säkra på att information om ett självskadebeteende inte kommer 

ut till allmänheten. Även skolstress kunde inverka negativt och bidra till att ungdomar skadar 

sig själva, liksom mental ohälsa som depression och ångest samt alkohol- och drogbruk. En 

del ungdomar uppgav även en mer dyster åsikt om att det är dennes eget val att skada sig själv 

och att det inte finns så mycket mer att göra för att motverka ett självskadebeteende, så länge 

den drabbade inte själv vill ha hjälp (ibid).  

Behandlingsmetoder som skulle kunna vara effektiva för personer med självskadebeteende 

behandlas av två artiklar. Motiverande samtal, MI, är en metod som skulle kunna användas i 

inledningsskedet för behandling eller som komplement till andra behandlingsformer (Kress, 

Hoffman, 2008). Metoden arbetar både genom att motivera klienten till förändring liksom att 

utforska ambivalensen inför det. Självskadebeteendets ofta multifaktorella grund gör det svårt 

att bestämma en lämplig behandlingsform, patienterna kan behöva motiveras till behandling 

utan att känna att de blir kontrollerade och fråntagna sin egen makt och självbestämmanderätt. 

Att konfrontera ett självskadebeteende, som psykiatriska modeller ofta gör genom att minska 

den självskadande personens kontroll samt förneka personens känslor och de bakomliggande 

orsakerna till beteendet, skulle rentav kunna vara farligt för patienten. Ett arbetssätt enligt MI 

medför ett respektfull och etiskt korrekt bemötande av en självskadande person då terapin är 

direkt klientcentrerad med ett empatiskt förhållningssätt inriktad på beteendeförändring, 

vilken terapeuten aktivt arbetar mot genom stöd och samtal om förändring. MI har tre 

grundläggande element vilka är; 1. Samarbete mellan klient och terapeut, 2. Frammanande av 

motivation och 3. Respektera och arbeta med klientens självständighet. Processen delas in 

enligt följade; terapeutens uppgift att uttrycka empati, utveckla klientens motsägelser om sitt 
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beteende, rulla med motståndet och stödja klientens effektivitet vad gäller arbetet mot 

förändring. De områden som behandlas är bl.a. hur klientens nuvarande beteende hindrar 

denne i vardagen eller från att uppnå sina långsiktiga mål samt motstånd inför förändring som 

hanteras på ett icke konfrontativt sätt.  Därefter följer två faser där terapeuten först arbetar 

med vad som kallas förändrande samtal för att motivera klienten till förändring. När detta väl 

skett är terapeutens uppgift att stödja klientens nyfunna motivation och lokalisera möjliga 

hinder i förändringsprocessen. Modellens relevans för självskadebeteende handlar om 

hypotesen att beteendet skulle kunna vara beroendeframkallande då den fungerar som 

känsloreglerande, liksom att många personer som skadar sig har låg impulskontroll, något 

som påminner om en beroendelik karaktär. Då MI har haft stora framgångar inom 

beroendebehandling skulle det på samma sätt kunna vara effektiv för att behandla 

självskadebeteende. Terapin kan användas som ett komplement till, eller i kombination med, 

andra teoretiska modeller. Transteoretisk modell TTM kan också användas i behandlingen 

men är inte så mycket en behandlingsmodell utan används mer för att identifiera var i 

förändringsprocessen klienten befinner sig för att kunna applicera rätt steg i behandlingen 

med MI eller andra behandlingsformer (ibid).  

Emotion-Focused Therapy EFT är också ett förslag på behandling, eller komplement till andra 

behandlingsformer, för självskadebeteende (Kimball, 2009). Hypotesen om metodens 

relevans för självskadebeteende härleds till tidigare forskning kring anknytning, där en dålig 

anknytning i barndomen kan leda till problem med att reglerna negativa känslor i vuxen ålder. 

Empiriska fakta stödjer både att självskadebeteende i stor grad fungerar som en reglerare av 

känslor och att det är relaterat till otrygg anknytning hos vuxna. ETF behandlar 

känsloreglering och har evidens för att effektivt hantera depression, interpersonella problem 

samt följderna av övergrepp i barndomen. Koncentrationen i modellen ligger på 

känsloscheman vilka utvecklas i interaktionen med andra människor och den omgivande 

miljön. Den terapeutiska kontakten är mycket viktig i EFT, där terapeutens roll är att hjälpa 

klienten att hitta andra sätt och nya färdigheter för att hantera och reglera negativa 

känslotillstånd och genom det minska det självskadande beteendet. Klienten instrueras via 

EFT i olika färdigheter som kan användas i det dagliga livet; såsom ångesttolerans, 

självlindring och avkoppling. All praktisk övning sker under terapisessionen, där negativa 

känslor aktiveras och korrigeras mot mer positiva känslotillstånd. Negativa och starka känslor 

som tidigare lindrats genom självskadebeteendets känsloreglerande funktion kan hanteras med 

EFT då modellen ger klienten nya verktyg för hanterandet av negativa känslotillstånd, varpå 
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självskadebeteendet förväntas reduceras eller elimineras helt (ibid).  

En svensk studie undersökte vårdsituationen för personer med självskadebeteendet där 

undersökningens fokus var på vilken vård personerna fått respektive skulle ha velat ha 

(Lindgren, Wilstrand, Gije, Olofsson, 2004). Två teman kunde utvinnas; 1. Förväntan att bli 

bekräftad medan att bli bekräftad uppmuntrar hoppfullhet och 2. Förväntan att bli bekräftad 

medan att inte bli bekräftad motverkar hoppfullhet. Till dessa finns subteman som handlade 

om positiva och negativa faktorer i vården och bemötandet; Tema 1: Att bli sedd av 

personalen, värderad, ha kontakt med personalen, bli trodd på och förstådd av personalen 

uppgav respondenterna bidrog till att stärka självet. Tema 2: Att inte bli sedd av personalen, 

bli stämplad, avskärmad, ifrågasatt och inte förstådd av personalen stärker inte självet.  

Det första subtemat till tema 1 handlar om att bli sedd bakom sina symptom av personalen, att 

bli sedd som en människa, genom att personalen visar patienterna vänlighet och öppenhet, 

något som bidrar till att patienterna kan börja se sitt eget själv. Subtema 2 handlar om att 

patienten genom att bli sedd som människa känner sig uppskattad och kan uppleva att dennes 

förväntningar uppfylls. Att bli värderad och uppskattad kan handla om att få ta del i den egna 

vårdplaneringen och ta ansvar för sina egna handlingar. Det tredje subtemat berör vikten av 

att känna kontakt med personalen och vårdmiljön, något som kan bidra till ökad kontakt med 

sitt eget själv. Subtema 4 tar upp betydelsen av att bli trodd på av personalen, en förutsättning 

för att patienterna ska våga ta hjälp av personalen när de mår dåligt. Att bli trodd på av andra 

bidrog till att i större grad kunna tro på sig själv och sin egen förmåga till förändring och 

tillfrisknande. Det femte subtemat handlar om att bli förstådd av personalen, vilket kan 

uppvisas genom personalens försök att förstå varför en patient skadat sig, frågar om 

självskadan och hur patienten mår, samt vågar tala öppet om händelsen. Om patienterna 

upplevde sig förstådda av personalen bidrog det till ökad självförståelse (ibid). 

Det första subtemat till tema 2 visar att ifall patienterna inte blir sedda som människor av 

personalen bidrar det till att skapa hinder i kontakten med personalen. Det andra subtemat tar 

upp problemet med att bli stämplad, vilket upplevs som fruktansvärt hos de patienter som blir 

det, något som tyvärr verkar ske ofta och som motverkar ett humant bemötande. Subtema 3 

påvisar att det har ett negativt resultat på tillfrisknandet om patienterna inte får någon fysisk 

eller emotionell kontakt med personalen. Även en dålig vårdmiljö påverkar, t.ex. om dagarna 

inte är strukturerade med någon form av aktiviteter. Det fjärde subtemat behandlar problemen 

med att inte bli trodd av personalen, att bli stigmatiserad, vilket skapar skamkänslor och 
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motverkar tro på sig själv hos patienterna. Det sista subtemat om att inte bli förstådd av 

personalen motverkar bekräftelse av självet, dessutom hade många patienter utöver det 

upplevt utskällningar till följd av självskada. Sammanfattningsvis handlade resultatet om 

patienternas hopp och önskan om att bli bekräftad av vårdpersonalen, något som inverkar 

positivt på personens förmåga att tillfriskna om denne blir bekräftad, men negativt om denne 

inte blir bekräftad (ibid).  

Kool, van Meijel och Bosman (2009) har granskat vilka faktorer som medverkar i 

förändringsprocessen mot att tillfriskna från självskadebeteende. Studien visade att den 

huvudsakliga faktorn till självskadebeteende är kontakt/anknytning eller brist på 

kontakt/anknytning med sig själv eller andra personer. För stark kontakt eller för bristande 

kontakt kan leda till utvecklandet av ett självskadebeteende. Processen att sluta skada sig 

kunde delas in i sex faser: 

1. Upprätta och införa gränser/regler. Fasen präglas av osäkerhet hos individen som behöver 

utforskas och sätt att stärka känslor av trygghet upprättas. En känsla av säkerhet/trygghet gör 

att personen vågar söka hjälp hos andra i större utsträckning. 

2. Ökad självkänsla och djupare kontakt med sig själv.  

3. Personen lär sig förstå sig själva, vilket får dem att förstå att de kan kontrollera sitt liv. 

4. Självbestämmande; patienten gör aktiva val för att få ökad kontroll över sitt liv och sin 

direkta omgivning. 

5. Att sluta skada sig. Inlärda strategier från tidigare faser tillämpas vid outhärdliga känslor, 

istället för att självskada. 

6. Upprätthålla ett självskadefritt liv. Förebygga återfall.  

Gränser som t.ex. att upprätta regler i vardagen är viktiga för att kunna kontrollera 

självskadebeteendet, något som kan göras på olika sätt; gränserna kan sättas av personen själv 

eller av en utomstående, kanske en terapeut, och hjälper patienten att kunna kontrollera 

beteendet i större grad. En persons upplevda gränser kan konfronteras när de står inför 

konsekvenserna av en självskada som eventuellt kunde haft dödlig utgång. Strukturen bidrar 

till ökad trygghet och därmed mindre risk för självskada. När personer som skadar sig blir 

seriöst bemötta och tagna på allvar av personalen är det lättare för dem att ta sig själva på 

allvar och upplevelsen av kontakt uppmuntrade dem att våga känna sina egna känslor. Genom 

att bli sedd ökar patienternas självkänsla vilket också bidrar till att de kan se sina egna styrkor 

och kvalitéer i större utsträckning. Insikten om deras egna styrkor gjorde att de i större grad 
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vågade utforska orsakerna till varför de skadade sig vilket i sin tur leder till ökad 

självförståelse med större möjlighet att påverka sina egna beteenden. Under den 

självbestämmande fasen uppgav alla respondenter att de insåg att de kunde välja sitt beteende 

och därmed även välja att inte skada sig. När de väl slutade skada sig behövde de tillämpa 

andra strategier för att hantera känslorna som tidigare hanterats med självskadebeteendet, 

såsom att uttrycka känslor direkt, fysisk träning, kreativa aktiviteter eller utveckla kontakt 

med andra, något som många respondenter uppgav var viktigt. Genom att ha kontakt med 

andra kunde de lättare hålla kontakt med sig själva och undvika dicossiation. Vid 

upprätthållandet av ett skadefritt liv bör hänsyn tas till risken för återfall, speciellt vid 

stressfyllda situationer. Bara tanken på att skada sig själv gjorde att många av respondenterna 

fick en ökad stressnivå och framkallade negativa känslor som tidigare hanterats genom 

självskada. Många respondenter uppgav att de inte kunde hitta något substitut som hanterade 

stress lika bra som de upplevt att självskadebeteendet gjort (ibid).  

Kool, van Meijel och Bosman (2009) lokaliserade också vissa negativa faktorer i processen 

att sluta skada sig, vilket innefattade; farmakologisk behandling/medicinering, att bli för 

omtänksamt bemött när man skadat sig, för strikta regler och för höga förväntningar. 

Medicinering kan leda till en känsla av dicossiation vilket visat sig vara en triggande faktor 

för många, omtänksamheten kan leda till en vilja att skada sig igen för att få uppmärksamhet, 

höga förväntningar skapar stress och rädsla för att inte kunna leva upp till dem vilket också 

ökar risken för självskadebeteende.  

4.4.1 Analys  

De ovanstående artiklarna skiljer sig åt vad gäller utgångspunkt, syfte och metodologiska 

tillvägagångssätt varför det är svårt att göra någon form av jämförelse mellan dem. Det som 

ändå tydligt framkommer är att erkända och effektiva behandlingsmetoder för 

självskadebeteende är ett område som är bristfälligt, både inom forskningen men också 

praktiskt. Kimball (2009) samt Kress och Hoffman (2008) ger enbart förslag på 

behandlingsmodeller, dessa har däremot inte testats empiriskt och har ingen evidens för att de 

faktiskt fungerar. MI:s relevans för behandling av självskadebeteende motiveras genom 

metodens stöd och tidigare framgångar inom andra områden som behandlar beroende t.ex. 

missbruksproblematik, dock är det inte klarlagt om självskadebeteende faktiskt är 

beroendeframkallande. Metoden argumenteras för som en motivationshöjare innan annan 

behandling eller i kombination med denna, som t.ex. DBT. Dock har metoden ur 
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behandlingssynpunkt inga empiriska stöd för sin effektivitet även om dess status enbart skulle 

handla om ett komplimenterande inslag till andra behandlingsformer (ibid). Det finns heller 

inget empiriskt stöd för att EFT skulle fungera som komplimenterande eller huvudsaklig 

behandlingsform för självskadebeteende. Argumenten grundar sig på att otrygg anknytning 

leder till en svårighet att hantera negativa känslotillstånd i vuxen ålder, varav båda 

påståendena har empiriskt stöd, och då EFT arbetar med hanterandet av negativa 

känslotillstånd så antas behandlingsformen kunna vara effektiv vid självskadebeteende 

(Kimball, 2009). Dock har heller inte denna metod testats empirisk varför det är omöjligt att 

redogöra för dess relevans och tillförlitlighet. 

Den kvantitativa CASE-studien som utfördes i sju länder (Ystgard, Arensman, Hawton, 

Madge, van Heering, Hewitt, de Wilde, de Leo, Fekete, 2009) uppfattas ha en hög 

tillförlitlighet genom dess storlek och den detaljerade dokumentationen av det metodologiska 

tillvägagångssättet. Bortfallet var lågt och anses inte ha påverkat resultatet då anledningen till 

icke-deltagande var utomskoliga aktiviteter som dagsresor vilket inte indikerar en grupp som 

löper större risk för att uppvisa ett självskadande beteende. Information till de inblandade eller 

berörda i studien var noggrann, medverkan gick att avsäga sig och stödkontakter tillkännagavs 

om studien skulle väcka upprörande känslor. En etisk kommitté godkände studien liksom 

skolornas högsta chefer. Enkäten utformades enligt standardiserade mått från CASE och 

noggrannheten vid översättning till andra språk var hög. Materialet analyserades enligt en 

statistisk analys och eftersom Ungerns resultat stod ut från de övriga ländernas, vad gäller 

könsskillnader och form av hjälp, kördes en analys med respektive utan Ungern vilket inte 

gav någon skillnad i resultat. Däremot framgår det inte tydligt i resultatet vad som menas med 

”hjälp” i olika avseenden, det kan handla om allt från vård på sjukhus, psykiatrisk kontakt till 

stöd från familjemedlemmar men exakt vad för typ av insatser som sätts in framgår inte. 

Författarna tar upp att självmordsintentionen varit svår att mäta i studien, resultatet visar att 

självmordstankar och metoder för självskada med hög risk för dödlig utgång hade ett samband 

med att få hjälp från vårdapparaten, vilket kan indikera att ungdomar som får vårdhjälp och de 

som inte får det representerar olika stadier till utvecklandet av ett möjligt självmordsbeteende. 

Problematiska familjeförhållanden visade sig även ha höga samband med 

självmordsbeteende, vilket även visade sig bland de ungdomar som kom i kontakt med 

vårdapparaten, där de flesta hade litet stöd från sin familj och sitt sociala nätverk.  

Fortune, Sinclair och Hawton (2008) genomförde en kvantitativ enkätstudie som dock 
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analyserades enligt kvalitativ metod för att identifiera teman i respondenternas uttalanden. En 

avslutande öppen fråga om vad ungdomarna själva tror skulle hjälpa till att förebygga att 

ungdomar skadar sig själva ställdes. Styrkor i studien är att den är baserad på ett stort urval av 

ungdomar där deras åsikter samlades in på ett ostrukturerat sätt som tillät dem att till fullo 

uttrycka sig och sina åsikter. Alla deltagare fick information om studien i god tid innan 

utförandet och en etisk kommitté godkände studien. En annan styrka var att undersökningen 

granskade vad ungdomar själva tror att ungdomar vill ha för typ av hjälp och stöd för att 

motverka självskadebeteende. En begränsning var dock att endast hälften av respondenterna 

svarade på den öppna och avslutande enkätfrågan om prevention för självskadebeteende, 

dessutom fanns ett bortfall av personer som hoppat av skolan, några som författarna till 

studien anser vara i riskzonen för ett självskadande beteende. Detta kan ha medfört brister i 

resultatet. Det utmärkande resultatet i studien var att ungdomar upplever sin familj och sina 

vänner som den största källan till stöd och hjälp, medan formella organisationer eller 

psykiatriska kontakter mycket sällan ansågs vara ett stöd.  

Den svenska studien som utförts av Lindgren, Wilstrand, Gije och Olofsson (2004) är en liten 

men djupgående undersökning med tydliga urvalskriterier och etiska överväganden där en 

etisk kommitté av medicinska fakulteten, Umeå Universitet, godkänt studien, liksom chefen 

över den psykiatriska avdelning där urval och intervjuer genomfördes. Även om studien är 

liten är den mycket noga genomförd och analyserad vilket bör nämnas för att poängtera dess 

tillförlitlighet. Dock ger inte studien några svar på vad för typ av vård personer med 

självskadebeteende har fått eller skulle behöva få utan ger istället en retrospektiv insyn i 

upplevelserna av ospecificerad vård och bemötande från vårdpersonal vid en psykiatrisk 

klinik. Så även om resultatet visat att bekräftelse från vårdpersonal är viktigt för 

tillfrisknandet bidrar det inte till några förslag på hur behandlingsformer av 

självskadebeteende kan se ut, utan enbart att vårdpersonalen bör vara bekräftande gentemot 

patienten så som det beskrivits i resultatet. Intressant är dock att inga respondenter uppgav att 

de fått sina behov och förväntningar bemötta av personalen.  

Även Kool, van Meijel och Bosmans studie (2009) hade noggranna urvalskriterier, 

diskussioner kring arbetet och dokumentation av materialet längs med hela 

forskningsprocessen. Intervjuerna genomfördes liksom ovanstående studie på en psykiatrisk 

klinik. Respondenterna fick också kommentera det sammanställda materialet från intervjuerna 

och ändringar som intervjupersonerna tyckte behövdes utfördes därefter. Författarna 
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diskuterar kring om det faktum att alla respondenter befunnit sig i ett stadie där de tydligt 

kunnat reflektera över sina egna beteenden kan ha påverkat resultatet, då det till fullo inte 

antas vara representativ med hög analytisk förmåga för den grupp människor som aktivt 

skadar sig själva. De poängterar också att processen att sluta skada sig sällan är så rättfram 

som den läggs fram här, utan bör mer ses som en prototyp.  

Båda ovanstående studier (Lindgren, Wilstrand, Gije, Olofsson, 2004; Kool, van Meijel, 

Bosmans 2009) har genomfört intervjuer för att komma fram till sina resultat, men bristerna 

med dessa studier är att de är små och utförda på en koncentrerad plats, vilket gör det svårt att 

generalisera resultatet till en större population, oavsett hur väl genomförda undersökningarna 

är. Att deras syften skiljer sig åt gör någon form av jämförelse mellan deras resultat mycket 

svår och är därför inte relevant. Lindgren, Wilstrand, Gije, och Olofsson (2004) avgränsar 

dessutom inte sin definition av självskadebeteende till självmord, vilket gör osäkerheten vid 

en jämförelse ännu större.  

Sammanfattningsvis är behandlingsaspekten av självskadebeteende ett område som ännu inte 

utforskats i större utsträckning, vilket gör att det idag inte finns några evidensbaserade 

interventionsstrategier eller behandlingsmetoder för självskadebeteende. Problemen ligger i 

studiernas olika tillvägagångssätt och definitioner av självskadebeteende som bidrar till 

svårigheter att bedriva enhetlig forskning. Svårigheterna ligger dessutom i att 

självskadebeteendet inte har en allmän definition eller sjukdomsklassifikation vilket är 

nödvändigt för att över huvud taget kunna bedriva enhetlig forskning om bland annat 

behandling för beteendet som i dagsläget är mycket bristfälligt.  
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5 Diskussion 

Den här studiens syfte och frågeställningar anses vara besvarad, även om forskningen kring 

behandling av självskadebeteende visade sig vara ytterst bristfällig, så är ändå det ett resultat i 

sig. Avsaknaden vad gäller diagnostik av självskadebeteendet är något som kommit att 

genomsyra hela arbetet och som också visats sig bidra till svårigheterna med att bedriva 

enhetlig forskning, vilket är en av orsakerna till att behandlingsmetoder för problemet ännu 

inte kunnat etableras. Det svarar även för större delen av osäkerhet vad gäller de övriga 

studierna, då självskadebeteendet inte undersökts som ett enhetligt fenomen eftersom det ännu 

inte är etablerat som det. Det innebär att självskadebeteende kan innefatta många olika 

beteenden, eller väldigt få, beroende på vilken inriktning forskaren väljer. Vi upplever att det 

är en viktig diskussion att föra inför framtida forskning, om självskadebeteende ska bli ett 

eget diagnostiskt syndrom eller inte, eller om det i annat fall ska upprättas en enhetlig 

definition inom forskningen. Vi fann att den mest använda definitionen av självskadebeteende 

i de granskade artiklarna var; en medveten och direkt skada mot den egna kroppen utan 

självmordsintention. Ändå visade sig skillnaderna vad gäller definition vara tillräckligt stora 

för att bidra till svårigheter i bedrivandet av enhetlig forskning, då definitionerna var olika 

ingående beskrivna samt att det skapade problem i gränsdragningen gentemot 

självmordsbeteende. Det ger starka implikationer om nödvändigheten att etablera 

självskadebeteendet som ett eget diagnostiskt tillstånd. 

Vad gäller vår frågeställning angående funktioner, orsaker och risk- och skyddsfaktorer till 

självskadebeteendet anser vi att de artiklar som granskats kunnat ge en detaljerad beskrivning 

och därmed också besvarat vår frågeställning. Det framgår tydligt att de vanligast 

förekommande funktionerna med självskadebeteende är; att hantera och kontrollera känslor, 

självbestraffelse, undvikande av självmordsimpuls, äventyrssökande, att få uppmärksamhet 

etc. Det finns således många olika funktioner med att skada sig själv där flera av dessa kan 

uppvisas samtidigt. Det är av betydelse att personal inom vården och framförallt socialt arbete 

känner till att självskadebeteende är ett komplext problem med många olika uttryckssätt, för 

att säkerställa att personer som skadar sig själva blir uppmärksammade. Det är också viktigt 

att ta hänsyn till intentionen bakom självskadan när vi talar om dess funktioner, det kan 

många gånger vara oklart och bidra till svårigheter bl.a. vad gäller behandlingsarbetet då det 

bör finnas en klar utgångspunkt och kunskap om problemet för att kunna behandla det. Här 

spelar återigen avgränsningen mellan självmord och självskadebeteende en avgörande roll, då 
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dessa fenomen skiljer sig markant samtidigt som de har vissa likheter, vilket komplicerar 

processen att utröna hur problemet ska rådas bot på. Orsakerna till utvecklandet av ett 

självskadebeteende antas ha multifaktorell grund, det vill säga att många olika faktorer spelar 

in såsom både trauman och övergrepp i barndomen liksom samsjuklighet med andra psykiska 

sjukdomar. Risken för att utveckla ett självskadande beteende verkar vara störst då en person 

har en latent sårbarhet från tidigare traumatiska upplevelser, i kombination med olika 

riskfaktorer, som t.ex. ålder, kön, påfrestande sociala livshändelser eller sämre 

socioekonomisk situation.    

Studien har bidragit till en övergripande helhetsbild av självskadebeteende, men har också 

medverkat till en djupare förståelse kring dess funktioner och orsaker vilket var det område 

som till störst del kunde besvaras genom att forskningen berört detta område i större grad än 

de andra vi undersökte. Arbetet har också bidragit till att bristerna inom forskningen vad 

gäller behandling av självskadebeteende uppmärksammats, liksom bristen på en enhetlig 

definition, något som bör begrundas inför framtida forskning. Att det finns ett utbrett problem 

med självskada som det ännu inte har utvecklats någon form av effektiv behandlingsform för 

är upprörande varför behandlingsområdet är något forskningen verkligen behöver lägga fokus 

på i framtiden.  

Eftersom studiens syfte var att kartlägga vad forskningen kunnat fastställa kring 

självskadebeteende vad gäller dess funktioner, orsaker samt behandlingsmetoder, var valet av 

litteraturöversikt som metod mest lämplig för att kunna få en så djupgående och korrekt bild 

av forskningsläget som möjligt. Vårt mål var att hinna granska ett så stort utbud av artiklar 

som var möjligt utan att för den delen inverka på kvalitén av analysen. Artiklarna som 

granskats har varit både kvalitativa och kvantitativa varför analysen inte kunnat vara lika 

djupgående som vid en metaanalys. Vi hade säkerligen kunnat genomföra en mer djupgående 

analys av det framkomna materialet, om vi också avgränsat arbetet till att granska artiklar som 

använt sig av enbart kvalitativa eller kvantitativa metoder. Vi anser ändå att studien berikats 

av att granska artiklar med varierande metodologiska tillvägagångssätt, med anledning av att 

syftet med denna studie ändå var att kartlägga vad forskningen kunnat fastställa kring 

fenomenet. I övrigt fann vi att kvantitativa studier om självskadebeteende verkar vara få, 

varför vi upplevde det som både nyttigt och intressant att ta med några kvantitativa artiklar i 

vår studie. Detta trots att det var på bekostnad av att analysen inte kunde genomföras mer 

djupgående, vilket också kan betraktas som en brist i denna studie. I vår studie har vi även 
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försökt göra en avgränsning gentemot självmordsbeteende genom att bl.a. försöka välja 

artiklar som gör en avgränsning mot detta. Det visade sig inte vara helt enkelt då många 

artiklar inte kunnat göra en tydlig avgränsning även fast intentionen var att göra det, vilket i 

viss grad kan ha påverkat vårt resultat på ett missvisande sätt. Vissa artiklar har dock fört en 

diskussion om svårigheten med att göra en avgränsning vilket är viktigt då det alltid finns en 

risk för att en person som avser att ta sitt liv inte uppmärksammas eller inte vill erkänna det 

för sig själv eller andra.  

Studiens tillförlitlighet anser vi vara hög genom den kritiska granskningen och analyseringen 

av artiklarna, samt den noggranna dokumentationen och diskussionen som genomförts av 

framkommet material. Båda författarna har bearbetat allt material för att minska risken för 

feltolkningar och arbetet har strukturerats utifrån Fribergs (2006) rekommendationer. Dock 

bör de svårigheter vi stött på poängteras, vilka avser olikheterna vad gäller definition, syfte 

och metod i de granskade artiklarna, svårigheten att avgränsa självskadebeteendet mot 

självmord samt vår olika förförståelse inför fenomenet. Olikheterna i de granskade artiklarnas 

tillvägagångssätt visar att självskadebeteende är något som sällan undersöks på ett enhetligt 

sätt vilket bidrar till svårigheter vad gäller jämförelser och generaliseringar samt att det 

medför en viss osäkerhet i vår analys. Eftersom definitionen av självskadebeteende varierar 

kraftigt mellan de granskade studierna bidrar det dessutom till att några säkra uttalanden om 

fenomenet egentligen inte kan göras eftersom olika forskare kan beskriva självskadebeteendet 

på en mängd olika sätt, men att de olika definitionerna i slutändan ändå benämns som 

självskadebeteende, som om det vore ett enhetligt begrepp när det egentligen inte är klassat 

som det idag. En sjukdomsklassifikation eller intagandet av beteendet som en självständig 

diagnos i DSM-IV eller ICD-10 är av stor betydelse för att göra forskningen mer effektiv. 

Med en enhetlig utgångspunkt kan mer säkra slutsatser dras om dess orsaker och funktioner, 

men framförallt kan det bidra till att forskningen om behandlingsmetoder drivs vidare och ger 

mer effektiva resultat. Statusen för självskadebeteende som en egen diagnos, skulle även 

kunna bidra till att svårigheterna med gränsdragningen till självmord skulle minska, något 

som i dagsläget är komplicerat då det är svårt att tydligt klargöra intentionerna med ett 

självskadande beteende, det kan likaväl handla om viljan att minska en negativ känsla som att 

skada sig med intentionen att ta sitt liv. Vi upptäckte även att vi i början av arbetet hade olika 

förförståelse inför självskadebeteendets attribut, något vi försökte motverka genom inläsning 

av befintlig litteratur och djupgående diskussioner. Detta är således också något som skulle 
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kunna minska vid införandet av en enhetlig definition av fenomenet, då risken med alltför 

olika tolkningar skulle bli mindre.    

Sammanfattningsvis bör det ändå poängteras att självskadebeteende verkar vara ett område 

som är svårforskat; för det första finns ingen enhetlig definition varför forskningen inte kan 

bidra till några odelade fakta kring fenomenet; för det andra finns en risk vid retrospektiva 

intervjuundersökningar att respondenterna inte kan återge hur de faktiskt upplevde tiden då de 

var aktiva i sitt självskadebeteende; för det tredje finns etiska problem med att göra 

intervjuundersökningar med personer som är aktiva i beteendet liksom att dessa personer 

kanske inte kan anses vara reflekterande och analytiska över självskadebeteendet så länge det 

pågår; och för det fjärde kan kvantitativa enkätundersökningar inte bidra till en djupgående 

inblick i självskadebeteende utan kan istället uppmärksamma faktorer som t.ex. samband med 

andra problem, dess etiologi och uttryckssätt. Forskningen står inför en stor utmaning som 

förslagsvis har sin början i att skapa en enhetlig definition av självskadebeteendet för att 

kunna bedriva mer effektiva studier. Eftersom beteendet anses kraftigt öka, framförallt bland 

ungdomar, upplever vi det som mycket viktigt att öka kunskapen om självskadebeteende 

framförallt bland professioner som kommer i kontakt med de som är drabbade av problemet. 

Forskningen behöver kritiskt granskas för att utröna vad den hittills kunnat fastställa men 

också för att se vilka brister som föreligger för att kunna bedriva den framtida forskningen 

effektivare och genom det bidra till att de som arbetar inom socialt arbete får en korrekt 

förförståelse och kunskap om fenomenet, men också för att de ska få tillgång till och kunna 

tillämpa evidensbaserade behandlingsmetoder. Därutöver är det också av betydelse att 

uppmärksamma och belysa självskadebeteende för allmänheten i ett försök att utöka det 

sociala stödet för de drabbade. 
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2009 Mål med 

studien: 

undersöka den 

sociala 

interaktionen 

kring SSB, 

redovisa motiv 

till SSB, 

undersöka det 

sociala stödet 

från föräldrar/ 

kollegor.

Kvantitativ, 

enkätundersökning. 

Deltagarna i denna studie 

rekryterades från ett större 

projekt, där förekomsten av 

SSB undersöktes bland unga 

vuxna vid universitetet. 

Totalt valdes 23 personer ut, 

2 män och 21 kvinnor, 18-24 

år. 

Information gavs att 

studien innebar 

frivillighet, konfidentiellt 

och deltagarna ombads 

lämna informerat 

samtycke. På enkäten 

kunde deltagarna finna 

”hjälpresurser” såsom 

webbplatser, lokala hjälp 

linjer samt kontakt till 

professionell gällande 

psykisk hälsa. 

Redovisas inte.
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self harm 

behavior* or 

self injurious 

behavior*

not suicide or 

borderline

2007 - 

framåt

2009-10-01 CSA Social 

science

201  Non-suicidal self-injury and Motivational Interviewing: 

enhancing readiness for change , Kress & Hoffman. (2008) 

Behavioral change in patients with severe self-injurous 

behavior: a patient's perspective , Kool, van Meijel & 

Bosman. (2009)                                                                                                                   

Why do people hurt themselves? , Nock. (2009)                                        

Risk factors and correlates of deliberate self-harm behavior: 

a systematic review , Fliege, Lee, Grimm & Klapp. (2009)  

self injurious 

behavior*

not suicide and 

scandinavia

2005 2009-10-01 CSA Social 

science

7 Self-injurious behavior as a separate clinical syndrome , 

Muehlenkamp. (2005)  

self harm ingen. ingen 

avgränsning.

2009-10-01 DIVA 10 Struggling for hopefulness: a qualitative study of Swedish 

women who self-harm , Lindgren, Wilstrand & Olofsson. 

(2009)

the functions of 

self-injury

ingen. ingen 

avgränsning.

2009-10-01 PubMed 30 The functions of self-injury in young adults who cut 

themselves: clarifying the evidence for affect-regulation , 

Klonsky. ( 2009)

self injurious 

behavior or 

self harm

not suicide 2007 - 

framåt

2009-10-05 CSA Social 

science

513 Deliberate self-harm in adolescents: Comparison between 

those who receive help following self-harm and those who do 

not , Ystgaard, Arensman, Hawton, Madge, Heeringen, 

Hewitt, de Wilde, de Leo & Fekete. (2009)                                                                         

Treatment for deliberate self-harm: Integrating Emotion-

Focused Therapy , Kimball. (2009)

self harm ingen. ingen 

avgränsning.

2009-10-08 PubMed 3, under 

rubriken: 

titles with 

your search 

terms

Self harm, Skegg. (2005)                                                                                  
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the functions of 

self-injury

ingen. ingen 

avgränsning.

2009-10-08 PubMed 7, under 

rubriken: 

titles with 

your search 

terms

The functions of deliberate self-injury: A review of the 

evidence , Klonsky. (2007)

self harm and 

treatment

ingen. ingen 

avgränsning.

2009-10-09 PubMed 274 Gav inget ytterligare material.

Self 

mutilation* or 

self harm* or 

self injury*

not suicide and 

treatment or 

help

2008 - 

framåt

2009-10-16 CSA Social 

science

263 Retrospecitive analysis of social factors and nonsuicidal self-

injur among young adults , Heath, Ross, Toste, Charlebois 

& Nedecheva. (2009)                                                          

Adolescents' views on preventing self-harm , Fortune, 

Sinclair & Hawton. (2008)
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