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S jälvskadande	 beteende	 är	 vanligt	 hos	 perso-
ner	 med	 utvecklingsstörning	 och	 har	 under	
alla	år	och	i	alla	länder	varit	ett	stort	och	olöst	

problem.	Kopplingen	till	begåvningsnivån	är	stark:	
Ju	mer	begåvningshandikappad	desto	vanligare	och	
desto	mer	omfattande	skador.

I	 början	 av	 1980-talet	 gjorde	 Socialstyrelsen	 en	
landsomfattande	inventering	–	sannolikt	den	första	i	
världen.	Forskare	i	Uppsala	fördjupade	analysen	och	
1985	publicerade	psykologen	Sven-Inge	Windahl	en	
första	studie	av	alla	som	hade	ett	självskadande	bete-
ende	i	Uppsala	län.	Nu	har	han	gjort	en	uppföljning	
–	hur	gick	det	för	dem	under	de	följande	20	åren?

1985	fann	han	136	barn	och	vuxna	med	självska-
dande	beteende	i	Uppsala	län.	De	utgjorde	12,3	%	
av	samtliga	kända	personer	med	utvecklingsstörning.	
2005	levde	fortfarande	109.	Han	lyckades	identifiera	
82	av	dem,	men	ett	antal	avböjde	att	delta,	så	under-
sökningsgruppen	utgjorde	65	personer.	Möjligheten	
att	generalisera	undersökningsresultaten	av	dessa	till	
hela	den	kvarlevande	gruppen	anses	goda.	

Några definitioner
Vad	menas	med	självskada?	1985	använde	Windahl	en	
checklista	med	18	olika	former	för	självskada.	Samma	
lista	användes	2005.	Listan	tar	upp	två	huvudkatego-
rier	av	skada:	De	traditionella	med	vad	författaren	
kallar	A-	och	B-beteenden,	och	de	icke-traditionella,	
som	 han	 kallar	 C-beteenden.	 Dessa	 åstadkommer	
sällan	en	självskada,	utan	de	har	mera	ett	självstimu-
lerande	beteende,	som	t	ex	upprepade	kräkningar,	
luftslukning	m.m..	De	vanligaste	traditionella	är	att	
bita	sig,	våld	mot	huvudet,	riva	sig,	dunka	kroppen	
och	äta	eller	dricka	farliga	ämnen.	Anledningen	till	
att	en	C-grupp	tas	med	är	att	kunna	göra	en	jämfö-
relse	med	internationella	studier.

Frekvensen	av	beteendet	för	att	ingå	i	kategorierna	
definieras	som	minst	en	gång	i	kvartalet	under	det	
senaste	året.	Graden	eller	omfattningen	av	 skadan	
definieras	som	hur	mycket	som	individen	själv	och	
via	sitt	eget	handlande	riktar	som	ett	direkt	och	ome-
delbart	våld	mot	den	egna	kroppen,	även	om	man	
inte	tillfogar	sig	en	synlig	skada.	Det	är	vanligt	att	en	
person	som	skadar	sig	själv	gör	det	på	mer	än	ett	sätt.	
Det	kallas	för	typer	av	beteende.	Det	innebär	att	en	
person	kan	har	ett	både	A-,	B-	och	C-beteende.

Hur många har fortsatt med sitt beteende?
Av	de	65	personer	som	återidentifierades	2005	hade	
59	av	62	(drygt	95	%)	fortfarande	ett		självskadande	
beteende	av	traditionell	typ	(A/B).		Av	de	21	perso-
ner	som	tillhörde	C-gruppen	1985	har	11	upphört	
med	sitt	beteende,	48	%	har	fortsatt.	Det	föreligger	
alltså	en	mycket	betydande	kronicitet	av		traditionellt	
självskadande	beteende.

Antal självskadebeteenden 
Antalet	 	 självskadande	beteende	visade	på	en	bety-
dande	 förändring	under	de	20	åren:	 Inom	A-	och	
B-gruppen	 har	 ett	 antal	 självskadebeteenden	 för-
svunnit,	men	å	andra	sidan	har	ett	ännu	större	an-
tal	tillkommit.	Inom	C-gruppen	är	det	tvärtom:	Fler	
självskadebeteenden	har	 försvunnit	än	antalet	 som		
tillkommit.	För	hela	gruppen	har	antalet	personer	
med	3	–	5	beteenden	fördubblats.	Även	om	detta	inte	
medfört	att	omfattningen	av	skador	ökat	–	se	längre	
fram	–	försvårar	det	såväl	bemötande	som	behand-
ling.

De	antalsmässiga	förändringarna	i	 fråga	om	själv-
skadebeteenden	är	alltså	ganska	omfattande	och	går	
i	båda	riktningarna.	Det	ser	ut	som	om	det	finns	både	
en	”produktions-	och	reduktions-faktor”	som	inte	är	
ålderskänsliga,	utan	verkar	 	över	den	självskadande	
gruppens	totala	åldersspann.	

Frekvens
Frekvensen	(hur	ofta	självskadebeteenden	yttrar	sig)	
visar	en	hög	stabilitet	genom	de	20	åren	även	om	det	
har	det	skett	vissa	förändringar	inom	grupperna.	Det	
gäller	åtminstone	när	man	gör	beräkningen	utifrån	
samtliga	självskadande	beteenden.	Utgår	man	däre-
mot	 från	enbart	det	mest	 frekventa	beteendet	hos	
varje	person	(oavsett	självskadekategori)	visar	det	sig	
att	andelen	personer	med	hög	(daglig)	frekvens	har	
ökat	från	41	%	till	51	%.	

Skadeomfattning
Omfattningen	av	 skadan	måste	 rimligtvis	bedömas	
som	den	viktigaste	dimensionen.	Den	har	bedömts	
av	personalen	och	delats	in	i	fyra	grader,	från	ingen	
till	svår	skada.	Ingen	bedömdes	nu	ha	en	svår	skada	

Självskadande beteende
Psykologen Sven-Inge Windahl har gjort en uppföljning av en unik undersök-
ning av alla personer i ett län med självskadande beteende. Det visar sig att om-
fattningen av skadorna har minskat betydligt men att nästan alla har fortsatt 
med sitt beteende. Referat av Karl Grunewald och kommentar av författaren.

Personer som skadar sig själva
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mot	5	%	1985.	De	med	måttlig	skada	har	minskat	från	
21	%	för	20	år	till	8	%	nu.	De	utan	någon	skada	eller	
lätt	sådan	har	ökat	från	drygt	70%		till	drygt	90	%.	

Sammanfattning av resultaten
När	det	gäller	självskadande	beteende	av	traditionellt	
slag	kan	resultatet	grovt	sammanfattas	så	här:

Kroniciteten	har	varit	mycket	hög	under	20-årspe-
rioden	och	endast	ett	 fåtal	personer	har	slutat	helt	
med	självskadande	beteende.	Andelen	personer	med	
höga	(dagliga)	frekvenser	har	ökat	markant.	Under-
sökningsgruppen	uppvisar	också	ett	avsevärt	 större	
antal	 självskadande	beteenden	än	 för	20	år	 sedan.	
Men	skadeomfattningen	har	minskat	betydligt	under	
samma	period.	Idag	uppvisar	drygt	90	%	av	gruppen	
inga	eller	mycket	lindriga	skador	av	sitt	självskadande	
beteende.	

Vad anser personalen? 
De	anser	i	stort	sett	lika	om	självskada	som	ett	pro-
blem	2005	som	1985,	trots	att	omfattningen	av	ska-
dorna	minskat,	 särskilt	de	högproblematiska.	Men	
uppfattningen	om	behovet	av	behandling	har	änd-
rats.	1985	bedömde	personalen	att	halva	antalet	be-
hövde	behandling,	nu	endast	16	%.	Förklaringen	till	
detta	 ligger	 sannolikt	 i	 att	 främst	 antalet	 allvarliga	
skador	har	minskat.

Slutsatser
Den	försenade	kognitiva	utvecklingen	försvårar	ut-
vecklingen	av	normala	kommunikationsformer.	Där-
med	 förstärks	 benägenheten	 att	 fokusera	 på	 den	
egna	 kroppen	 och	 att	 utveckla	 fysiska	 former	 för	
kommunikation	 och	 kontroll.	 Det	 är	 svårt,	 skriver	

Självskadande beteende
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författaren.	att	även	i	den	bästa	av	världar	och	miljö-
er,	förhindra	denna	benägenhet	till	ett	självskadande	
beteende.	Däremot	kan	den	enskilda	uttrycksdimen-
sionen	vara	känslig	 för	miljö-	och	bemötande.	Det	
är	framförallt	 inom	den	yngre	gruppen	som	vi	kan	
hoppas	på	en	reduktion	av	självskadedebutanternas	
antal.	Här	finns	utrymme	för	att	utveckla	andra	bete-
endeformer	för	kontroll	och	kommunikation	skriver	
författaren.	

Observera	att	Windahls	undersökning	inte	har	den	
omfattning	och	utformning	som	krävs	för	att	besvara	
frågan	om	antalet	personer	med	självskada	har	mins-
kat	eller	ökat	under	de	senaste	20	åren.	

Slutsatserna	av	undersökningen	kan	tolkas	pessimis-
tiskt:	Stabiliteten	i	beteendet	är	mycket	hög	trots	de	
stora	ändringar	i	boende	och	miljö	som	gjorts	under	
åren.	Å	andra	sidan	har	det	skett	stora	förändringar	
av	 själva	 beteendet:	 Över	 90	 %	 av	 undersöknings-
gruppen	visar	inga	eller	mycket	små	och	övergående	
skador.	Man	kan	t.o.m.	överväga	om	det	kvarstående	

Två exempel på självskadande beteende

beteendet	ska	betecknas	som	”självskadande”,	efter-
som	skadeinslaget	är	så	ringa,	menar	författaren.	

Det	har	även	skett	en	förskjutning	från	det	att	man	
förr	såg	på	beteendet	som	bisarrt	och	oförståeligt,	till	
att	man	nu	ser	på	det	som	ett	funktionsorienterat	be-
teende,	dvs	individen		strävar	förmodligen	hela	tiden	
aktivt	efter	att	uppnå	och	upprätthålla	en	kontroll	på	
sin	livssituation.	

För	många	kan	det	vara	krävande	att	flytta	till	en	
gruppbostad	med	ökade	krav	på	att	klara	 sig	 själv,	
umgås	socialt	etc..	Även	om	personalen	bedömer	ett	
minskat	 behov	 av	 enskilda	 behandlingsinsatser,	 så	
kvarstår	personalens	behov	av	handledning	och	stött-
ning	med	inriktning	på	den	totala	problembilden.	
Många	har	som	nämnts	flera	olika	självskadebeteen-
den,	vilket	ökar	den	totala	självskadeproblematiken,	
och	 åtskilliga	 har	 också	 andra	 problembeteenden	
som	många	gånger	är	allvarligare	än	självskadandet.	

E n	äldre	man	vars	 självskadande	yttrade	sig	 i	
att	han	på	båda	händerna	gned	fingrar	mot	
varandra	och	bl.a	 sargade	nagelbanden.	Ett	

beteende	som	pågått	under	många	år.
I	 samband	med	en	stroke	 förlorade	han	känseln	

i	 ena	 armen	 och	 handen	 (inte	 rörligheten).	 Han	
slutade	då	att	 skada	sina	fingrar	på	den	påverkade	
kroppssidan	men	fortsatte	som	tidigare	på	den	an-
dra.		Självskadandet	var	här	specifikt	kopplat	till	en	
självstimulerande	funktion.	När	den	inte	längre	kun-
de	upprätthållas	på	grund	av	den	nedsatta	känseln	
upphörde	beteendet	omgående,	trots	att	det	varit	ett	
mycket	frekvent	rörelsemönster	under	många	år.	

Det här var exempel på en person som slutat till hälf-
ten. Nu till en person som slutat helt:

En	 idag	medelålders	kvinna	uppvisade	1985	den	
mest	allvarliga	och	våldsamma	självdestruktiviteten	
av	 alla	undersökningspersonerna.	Hon	måste	bl.a.	
skyddas	av	hjälm	för	sitt	 intensiva	huvuddunkande.	
Under	 en	 period	 specialbehandlades	 hon	 på	 Mo-
gårdshemmet.	När	 jag	gör	uppföljningen	2005	var	
hon	en	av	de	mycket	få	personer	som	helt	slutat	med	
sitt	självskadande	beteende.	När	jag	intervjuade		hen-
nes	personal	i	boendet	gav	de	förklaringen.	Efter	att	
under	många	år	ha	provat	många	olika	sorters	psyko-
farmaka	utan	framgång,	så	får	hon	(efter	särskild	dis-
pens)	prova	en	annan	medicin	och	efter	ett	tag	upp-
hörde	 enligt	 personalen	 självskadebeteendet	 helt	

och	har	sedan	inte	återkommit.	Själskadandet	hade	i	
hennes	fall	troligen	funktionen	att	hantera	svåra	ång-
esttoppar	(balansera	ut	en	outhärdlig	ångest	med	en	
annan	mer	konkret	och	kontrollerbar	fysisk	smärta).	
När	 nu	 medicinen	 så	 framgångsrikt	 lyckades	 kapa	
ångesttopparna,	så	hade	det	självskadande	beteendet	
inte	längre	någon	funktion	och	upphörde	således.	

Hög stabilitet
Båda	exemplen	är	intressanta	ur	ett	vidare	perspek-
tiv.	De	ger	en	förståelsebakgrund	till	varför	självska-
dande	beteende	oftast	har	en	mycket	hög	stabilitet	
över	tid.	Självskadandet	grundar	sig	då	på	det	allmän-
mänskliga	behovet	att	kontrollera	sin	omgivning	och	
att	kommunicera.	En	självskadande	funktion	som	till-
fredställer	ett	så	allomfattande	och	djupt	behov	är	all-
tid	aktuell	och	verksam,	vilka	miljöförändringar	eller	
medicinska	insatser	som	än	görs.	Det	gör	sig	natur-
ligtvis	gällande	över	hela	åldersspannet.	Egentligen	
är	det	bara	tidiga	specialpedagogiska	insatser	(eller	
senare	 insatt	 intensivterapi)	 som	 kan	 åstadkomma	
att	andra	mer	positiva	och	socialt	accepterade	bete-
enden	utvecklas,	 som	fyller	 samma	grundläggande	
funktion,	och	som	alltså	kan	konkurrera	ut	det	själv-
skadande	beteendet.		

I	de	generationer	som	undersökningspersonerna	
tillhör	har	vi	sett	mycket	litet	av	tidiga	förebyggande	
insatser	 och	 senare	 intensiva	 behandlingsinsatser.	
Det	är	således	inte	att	förvånas	över	att	självskadepa-
noramat		har	varit	så	stabilt	över	tid.	

För tidskriften Intra har Sven-Inge Windahl gett två exempel på 
självskadande beteenden och en kommentar till sin undersökning.

Personer som skadar sig själva


