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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva självskadebeteende hos ungdomar i åldrarna 13-18 

år, samt vad sjuksköterskan kan uppmärksamma för att bemöta ungdomarna på ett 

professionellt tillvägagångssätt. Syftet var även att granska kvalitén av 

datainsamlingsmetoden hos de inkluderade artiklarna. Metoden var en deskriptiv 

litteraturstudie med artiklar publicerade mellan år 2009 och 2014. Resultatet till 

föreliggande studie baserades på 15 artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. 

Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Huvudresultatet belyste att 

självskadebeteende inte är något nytt fenomen. Studier visade att självskadebeteende 

kunde uppstå utan någon specifik bakomliggande orsak men vanligt förkommande 

orsaker till beteendet kunde vara historia av trauma eller psykiska problem. Dessa 

bakomliggande faktorer måste uppmärksammas av sjuksköterskan. Att vårda en individ 

med självskadebeteende bör ske i en anda av tro, hopp och kärlek. Det var viktigt att 

sjuksköterskan såg hela individen och att bemötandet skedde på ett respektfullt, 

personligt och medmänskligt sätt. Datainsamlingsmetoden beskrevs tydligt i majoriteten 

av artiklarna. Slutsatsen Självskadebeteende är ett komplext och vanligt förkommande 

problem bland ungdomar i dagens samhälle. Vanligt förekommande bakomliggande 

faktorer till självskadebeteende kunde vara psykiska, fysiska och sexuella övergrepp. 

Att sjuksköterskan fick ökad förståelse till självskadebeteendet med fokus på 

bakomliggande orsaker samt vad sjuksköterskan kunde uppmärksamma för signaler var 

av stor vikt. Att bemöta ungdomar med självskadebeteende innebar att sjuksköterskan 

borde ha ett professionellt medmänskligt bemötande samt utgå från ett holistiskt synsätt.  

 

 

Nyckelord: självskadebeteende, ungdomar, bemötande, bakomliggande orsaker 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abstract  

 
The aim of the study was to describe self-harm in adolescents aged 13-18 years, and 

what the nurse can draw attention to address young people in a professional approach. 

The aim was also to examine the methodological aspect, data collection in the included 

articles. The method was a descriptive literature review of articles published between 

2009 and 2014. The results of the present study were based on 15 articles, both 

qualitative and quantitative. Articles were searched in PubMed and Cinahl. The main 

result illustrated that self-injury is not a new phenomenon. Studies showed that self-

injury could occur without any specific underlying cause but commonly occurring 

causes of behavior could be history of trauma or psychological problems. The nurse 

must attend these underlying factors to. To nurture an individual with self-harm should 

be done in a spirit of faith, hope and love. It was important that the nurse saw the whole 

individual and that such treatment was done in a respectful, private and charitable way. 

Data collection method was described clearly in the majority of the articles. The 

conclusion was that self -harm is a complex and commonly occurring problems among 

young people in today's society. Frequently underlying factors for self-harm could be 

psychological, physical and sexual abuse. The nurse got a better understanding of self-

injury with a focus on the underlying causes and what the nurse was able to pay 

attention to signals was of great importance. Addressing young people self-harm meant 

that the nurse should have a professional caring attitude and be based on a holistic 

approach.  

Keywords: self- injurious behaviour, adolescent, attitude, underlying causes 
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1. Introduktion 

 

1.2 Historik 

Enligt Favazza (2011) är självskadebeteende ett av de minst förstådda och mest 

förbryllande fenomen, det vill säga märklig företeelse. Det finns okunskap kring 

fenomenet trots att det inte är ett nytt beteende. Om man går tillbaka i historien kan man 

läsa i den Grekiska mytologin att kung Oidipus stack ut sina egna ögon. Historien 

berättade även om Shamaner vilka deltog i självskadande ritualer för att få en helande 

förmåga. I både den kristna och islamska tron finns martyrskapet instiftat, hinduismens 

syn på lidandet liknas med en del i att finnas till. Herodotos, en berömd historiker skrev 

om en man från Sparta som skar sig i benen med kniv. I ett av Bibelns två tusen år 

gamla evangelier kan man läsa att en man besatt av demoner sargade sig själv med 

stenar. Det går sannolikt att hitta berättelser om människor vilka skadat sig själva 

genom alla generationer, trots detta är det för många ett okänt problem (Favazza 2011).  

 

Favazza (2011) menade att självskadebeteende på senare 1900-tal fått en allt mer 

framträdande roll i vetenskapen. Från att detta fenomen varit i total tystnad till att det 

idag skrivs kontinuerligt om det i vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. Enda 

fram till idag, modern tid, har självtillfogade skador betraktats som misslyckade 

självmordsförsök. Psykiatrikern Karl Menninger föddes år 1935 och skrev boken ”Det 

mänskliga sinnet”, han beskrev att psykiatrin var en vetenskap och att psykiskt sjuka 

människor enbart var lite mer annorlunda än friska individer. Menninger var den förste 

att beskriva självskadebeteende likt ett helt eget fenomen, denna handling ansåg han var 

separerad från självmordshandlingar och fullbordade självmord. Under 1960-talet sågs 

en markant ökning av inläggningar på sjukhus orsakat av självmordsförsök. Vården 

tvingades nu inse det faktum att de patienter som man tidigare betraktat 

självmordsbenägna inte nödvändigtvis behövde vara det (Favazza 2011).  

 

1.3 Självskadebeteendets innebörd  

Favazza (2011) beskrev i boken Bodies under siege. Self-mutilation, Nonsuicidal Self-

injury, and Body Modification in Culture and Psychiatry att självskadebeteende innebär 

att hänsyn måste tas till definitionen av självmord och självmordsförsök. Självskadande 

beteende definierades likt ett direkt och avsiktligt beteende för att förändra eller skada 

den egna kroppsvävnaden utan självmordsintention. I boken framgick att  

 



2 
 

 

självskadebeteende tolkas likt ett samlingsnamn för följande fenomen: 

självmordsförsök, självstympning, självförvållat våld, självdestruktivitet samt 

självmisshandel (Favazza 2011). I boken Självskadebeteende av Overland (2010) 

definierades självskadebeteende likt medveten, direkt självförvållad fysisk skada och 

smärta utan medveten suicidal avsikt (Overland 2010).  

 

En studie av Hicks och Hinks (2008) belyste självskadebeteende likt ett kontroversiellt 

ämne vilket kunde uppröra sjuksköterskan samt lämna kvar en känsla av obehag. Ämnet 

ansågs svårhanterligt och kunde vara svårt att förstå för omgivningen. Ungdomar med 

självskadebeteende dolde ofta sina skador och orsaken till dem (Hicks & Hinck 2008). 

Fan-Ko (2011) påvisade i sin studie att problemet att förstå de olika begreppen inom 

självmordsbeteende fortsätter att existera, vilket också förvärras då självskadebeteende 

är ett tabubelagt ämne i dagens samhälle. Studien belyser att det finns brister på samsyn 

hos många individer i samhället inklusive vårdpersonal om vad självskadebeteendes 

innebörd (Fan-Ko 2011). Wilkinson och Goodyer (2011) menade att självskadebeteende 

egentligen inte sade någonting om en specifik metod utan konstaterade bara att det rörde 

sig om ett beteende som skadade den egna kroppen (Wilkinson & Goodyer 2011). 

 

Wilkinson och Goodyer (2011) menade att då självskada frekvent användes kunde detta 

beteende leda till långvariga negativa konsekvenser. Trots medvetenhet om negativa 

konsekvenser i lugna tillstånd så var det svårt att motstå handlingen (Wilkinson & 

Goodyer 2011). I en studie av Inckle (2011) uppgav en del ungdomar att handlingen 

inte var någonting de kunde styra över, trots att de inte ville skada sig själva (Inckle 

2011).  

1.4 Begreppsdefinitioner  

Nedan definieras de begrepp som är återkommande i föreliggande litteraturstudie, vilka 

kan kräva en särskild förklaring för att tydliggöra möjliga tolkningar.  
 

1.4.1 Definition av ungdom 

Enligt FN:s (Förenta Nationens) konvention så definieras ungdomen likt ett äldre barn i 

åldern 13-18 år. Konventionen menar även att ungdomen är barn till 18 års ålder 

(Hallström & Lindberg 2009). I nationalencyklopedin definieras ungdomar likt en grupp 

av unga personer i tonåren eller i tidig 20-årsålder. Ungdom anses gälla från början av 

högstadiet till slutet av gymnasiet vilket ger ungdomsbegreppet ett åldersspann från 

ungefär 13-18 år (Nationalencyklopedin 2011).  
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I föreliggande litteraturstudien valde författarna att använda sig av ungdomar i åldrarna 

13-18 år. 
 

1.4.2 Definition av bemötande 

Nationalencyklopedins definition av bemötande lyder: 

”Med bemötande avses det sociala växelspel som sker mellan personer i mötet, det vill 

säga uppträdandet i den interaktion som förekommer. Bemötande innebär också 

medvetenhet om och förmåga till inlevelse i andra personers behov reaktioner samt 

visad respekt för motparten” (Nationalencyklopedin 2000). 
 

Socialstyrelsens defintion av bemötande lyder: 

”Hur patienten upplever bemötandet i vården kan påverkas av många olika faktorer, 

som delvis flyter in i varandra. Det kan bland annat handla om information, delaktighet 

och inflytande, kontinuitet, integritet och trygghet. Ytterst handlar bemötande om det 

individuella mötet mellan patient och vårdpersonal” (Socialstyrelsen 2003). 

 

1.5 Förekomst  

Enligt Favazza (2011) var inte utbredningen av självskadebeteende lätt att bedöma, trots 

mycket forskning inom ämnet var det ändå svårt att ange den globala prevalensen av 

självskadebeteende. Favazza (2011) beskrev även att utvecklingen av 

självskadebeteende har vuxit explosionsartat sedan femton år tillbaka, han menade att 

idag får människan historier i olika typer av tidningar och magasin, shower i television, 

filmer och internet. Barn och ungdomar i åldrarna 8-18 år exponeras dagligen mer än 

åtta timmar av medias meddelanden och information. Detta har ökat medvetenheten av 

det självskadande fenomenets existens hos ungdomen (Favazza 2011).  

 

En studie av Brunner et al. (2013) genomfördes i 11 europeiska länder: Irland, Estland, 

Frankrike, Tyskland, Israel, Ungern, Italien, Rumänien, Spanien, Österrike och Sverige, 

där 12068 ungdomar i 14 års ålder deltog. Den totala livstidsprevalensen av direkt 

självskadebeteende var 27.6%, enstaka handlingar av avsiktlig självskada var 19.7% 

och repetitiva självskadehandlingar låg på 7.8%. Livstidsprevalensen varierade från 

17.1% till 38.6% mellan de olika länderna. Estland, Frankrike, Tyskland och Israel 

visade den högsta frekvensen på självskadebeteende, medan länderna Ungern, Irland 

och Italien visade den lägsta frekvensen. I samma studie av Brunner et al. (2013) 

framgick att en del ungdomar utförde självskada enstaka gånger under en kort episod 

under sin livstid och en annan grupp ungdomar engagerade sig med upprepande  
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självskada (Brunner et al. 2013). I en studie av Polk och Liss (2009) rapporterades att 

av 154 deltagare hade 51,6% skadat sig minst en gång i veckan, 24,5% en gång om 

dagen, 16,1% en gång i månaden och 7,8% en gång om året (Polk & Liss 2009). På en 

gymnasieskola i Hongkong genomfördes en studie av Shek och Yu (2012) på 3328 

elever gällande avsiktlig självskada. Av deltagarna rapporterade 32.7% att de skadat sig 

själv åtminstone en gång (Shek & Yu 2012). I en studie av Barrocas et al. (2012) 

gjordes övergripande studier på 665 ungdomar från olika universitet i USA vilket visade 

att 53 (8%) deltagare i studien uppgav att de engagerat sig i självskadebeteende. Av de 

deltagare i sjätte klass hade 4% skadat sig jämfört med de i nionde klass där prevalensen 

ökade till 12.7% (Barrocas et al. 2012).  

 

Ting et al. (2012) rapporterade i en studie att under en 16-årsperiod på ett flertal 

akutmottagningar där ungdomar med självskadebeteende fått vård i USA var 

genomsnittet 420000 ungdomar, vilket motsvarade 1.5 besökare per 1000 invånare 

(Ting et al. 2012). I Sverige genomfördes en studie av Zetterqvist et al. (2013) på 3060 

ungdomar i åldrarna 15-17 år för att undersöka hur vanligt förekommande det var att 

avsiktligt skada sig själv utan självmordsavsikt. Studien visade att 17.2% av de 

deltagande ungdomarna hade avsiktligt skadat sig själv minst en episod under det 

senaste året (Zetterqvist et al. 2013). En annan svensk studie av Jablonska et al. (2009) 

visade att sjukhusinläggningar i Sverige på grund av självförvållad skada ökade med 

50% mellan åren 1998-2004 i åldrarna 15-24 år (Jablonska et al. 2009).  

 

1.5.1 Könsskillnader  

Overland (2010) påvisade att det fanns könsskillnader, där det var mer vanligt 

förekommande med självskadebeteende hos flickor än hos pojkar (Overland 2010). 

Favazza (2011) rapporterade att av de som skadar sig eller har skadat sig tidigare var 

genomsnittsåldern 12-14 år (Favazza, M.D 2011), medan Ranner (2007) uppgav i boken 

Hjälp min dotter skär sig att forskning från 1940-talet och framåt sade att det var mest 

förekommande att flickor i 14-årsålder började skada sig (Ranner 2007). I en studie av 

Baroccas et al. (2012) visades en signifikant grad i könsskillnad i nionde klass där 19% 

av flickorna rapporterade att de skadat sig jämfört med 5% av pojkarna (Barrocas et al. 

2012).  

  

1.6 Tillvägagångssätt  

Flera studier visade att det vanligaste rapporterade tillvägagångssättet att skada sig själv 

var att skära sig, detta var speciellt utpräglat hos unga flickor (Moller et al. 2013, Inckle  
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2011, Wilkinson & Goodyer 2011, Zetterqvist et al. 2013, Barrocas et al. 2012 & 

Brunner et al. 2013) men att bränna och bita sig (Gutridge 2010, Moller et al. 2013), 

skrapa, ta bort, rispa sitt skinn, tatuera sig själv, dra loss hår, slå sig, sätta föremål under 

naglarna (Zetterqvist et al. 2013), och att förgifta sig var också vanligt förekommande 

beteenden (Ting et al. 2012). Ting et al. (2012) uppger i en studie att vanligt beteende 

hos pojkar var att springa in en vägg, kasta sin kropp mot ett vasst föremål (Ting et al. 

2012), slå sig själv (Barrocas et al. 2012) eller strypa och bränna sig (Gutridge 2010).  

 

I en studie av Inckle (2011) framkom det att vanligt förekommande sätt att skada sig på 

var att öppna suturer från tidigare skada, svälja olika föremål, gnida smuts i öppna sår, 

skada sig med krossat glas och porslin och hugga sig med en gaffel. Andra mer 

våldsamma sätt att skada sig själv på var att dunka huvudet i väggen, ta tabletter vilket 

medförde överdos och att hänga sig (Inckle 2011). Det rapporterades i en studie av 

Moller et al. (2013) att det fanns indirekta skadliga eller riskabla beteenden likt att 

svälta sig, hetsätning, vägran av medicinsk behandling, drogmissbruk, oskyddat sex 

med flera partners, vårdslöshet i trafiken eller andra former av överdrivet risktagande 

(Moller et al. 2013). En forskningsrapport från Nigeria av Adedeji et al. (2013) visade 

att vissa ungdomar med självskadebeteende använde sig av frätande ämnen. 

Ungdomarna åt eller drack ämnet vilket kunde medföra katastrofala och livslånga 

komplikationer (Adedeji et al. 2013). I en studie av Boghossian et al. (2010) belystes att 

det blivit en växande trend att spela kvävningsspel och strypningsspel hos ungdomar, 

dessa lekar kunde leda till syrebrist. Utvecklingen och den virtuella världen förmedlade 

självskadande handlingar genom allt mer realistiska tv-spel, Facebook och Twitter 

(Boghossian et al. 2010). 

 

1.7 Omvårdnadsteoretiker  

Katie Eriksson föddes år 1943 och är en finsk sjuksköterska. Redan i början av 70-talet 

berörde Eriksson ämnena omvårdnad, hälsa, omsorgsteori samt omvårdnad i ett flertal 

böcker hon skrivit. Kärnan i Katie Erikssons teori är människa, hälsa och omsorg. 

Erikssons teori utgår från att en individs upplevelse är subjektiv, och därför kan den 

aldrig begripas eller tolkas fullt ut av någon annan människa. Hon beskriver att 

vårdandet av en individ sker i en anda av tro, hopp och kärlek, detta skapar en relation 

mellan vårdare och patient. Tron kan innebära att patienten känner förtroende för en 

behandlingsmetod, hoppet kan vara vad patienten anser värdefullt och kärleken innebär 

att det finns en omtanke till medmänniskan (Raille Alligood & Marriner Tomey 2010).  
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Enligt Eriksson är kroppen bärare av hälsa och lidande och ofta blir kroppen det 

konkreta och synliga i olika vårdsituationer. Kroppen är förenad med smärta, skam och 

skuld. Att fördöma en människa är att ogiltigförklara, att utplåna denne som människa. 

Sjuksköterskan har rätt att ogiltigförklara enskilda handlingar men däremot aldrig 

människan. Att en annan människa kan se någons lidande innebär en tröst, en tillförsikt 

att någon kan komma till mötes (Eriksson 1994). En viktig del av Erikssons teori om 

omsorg och vårdande är att sjuksköterskan ska se hela människan, kroppen, själen och 

anden, och inte bara se till det sjuka (Nortvedt et al. 2005).  

 

I en artikel av Fagerström et al. (1998) aktualiseras enligt Eriksson en människas 

existentiella och andliga behov, det vill säga etiska, estetiska, existentiella och religiösa 

behov när människan drabbas av sjukdom. Hon menar att lidande ofta är förknippat 

med sjukdom och smärta, ångest och vånda, rädsla och hopplöshet. Eriksson menar 

också att lidande och hälsa är två olika delar av livet, alltid integrerade och närvarande i 

en människas liv. Att patientens behov inte bara är en manifestation av tillvaron och 

biologiskt liv utan patientens önskan går djupare och bortom det talade ordet. Eriksson 

menar att det finns primära processer, där det främsta är behovet och den mänskliga 

längtan efter liv, kärlek och mening (Fagerström et al. 1998).  

 

1.8 Problemformulering 

I dagens samhälle har självskadebeteende blivit mer vanligt förekommenade bland 

ungdomar i åldrarna 13-18 år. Enligt Socialstyrelsen har självskadebeteendet ökat runt 

om i världen (Socialstyrelsen 2014). Ungdomar med självskadebeteende kan påträffas 

överallt i vården, oavsett vårdavdelning. På grund av detta är det av stor vikt att 

sjuksköterskan tar del av ny forskning och får ökad kunskap kring ämnet. Tidigare 

forskning visade att sjuksköterskan inte hade tillräcklig kunskap i ämnet 

självskadebeteende vilket ledde till brister i bemötandet. I socialstyrelsens rapport från 

2004 vad vet vi om flickor som skär sig framkommer det stora kunskapsluckor och 

problem inom området (Socialstyrelsen 2004). Utifrån detta vill författarna med 

föreliggande litteraturstudie medvetandegöra bakomliggande orsaker samt belysa hur 

sjuksköterskan kan bemöta ungdomen. 

 

1.9 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva självskadebeteende hos ungdomar i åldrarna 

13-18 år, samt vad sjuksköterskan kunde uppmärksamma för att bemöta ungdomarna på  
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ett professionellt sätt. Vidare var syftet att granska kvalitén av datainsamlingsmetoden 

hos de inkluderade artiklarna.  

• Vilka bakomliggande faktorer kunde ligga till grund för självskadebeteende hos 

ungdomar?  

• Vilka signaler kunde sjuksköterskan uppmärksamma för att hjälpa ungdomarna? 

• Hur bemötte sjuksköterskan ungdomar med självskadebeteende? 

• Vilken kvalité hade de inkluderade artiklarna avseende datainsamlingsmetod?  

 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudiens design var deskriptiv (Polit & Beck 2012).  

 

2.2 Databaser 

I föreliggande litteraturstudie har databaserna Cinahl och PubMed använts. Cinahl 

valdes som databas eftersom denna är specifikt inriktad på forskning inom omvårdnad 

och PubMed valdes som databas för att styrka föreliggande litteraturstudie med 

medicinska artiklar (Forsberg & Wengström 2013).  

 

2.3 Sökord/Sökstrategi/Urvalskriterier 

Vedertagna och relevanta sökord till föregående litteraturstudie bestämdes utifrån syfte 

och frågeställningar för att kunna göra sökningar i valda databaser (Polit & Beck 2012). 

I databasen Cinahl användes Cinahl-headings Self-Injurious Behavior, Adolescent och 

Attitude, dessa sökord användes först var och en för sig och kombinerades sedan med 

boolska sökord som AND för att smalna av sökningarna (Forsberg & Wengström 2013). 

Dessa kombinerade sökningar ledde till 70 träffar. I databasen PubMed användes Mesh-

termerna Self-Injurious Behavior, Adolescent, Sweden, Nurses attitude och Nursing, 

dessa sökord användes först var och en för sig och kombinerades sedan med boolska 

sökord som AND för att smalna av sökningarna (Forsberg & Wengström 2013). I 

PubMed användes även sökordet Nonsuicidal self-injury, detta sökord fanns inte 

tillgängligt i Svenska MeSH utan var författarnas egna sökord. Dessa kombinerade 

sökningar ledde till 241 träffar. Se tabell 1 för en övergripande bild av de olika 

sökningarna. I föreliggande litteraturstudie valdes kriterier utifrån syfte och 

frågeställningar för vilka artiklar samt vilken litteratur som ansågs vara lämplig för 

studien. Studiens inklusionskriterier var artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats, 

artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2009-2014, skrivna på svenska eller  
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engelska, peer-rewiewed, finnas tillgängliga i full text i högskolans databas, artiklar 

vilka genomgått en etisk prövning, undersökningsgruppen skulle vara ungdomar i 

åldrarna 13-18 år och sjuksköterskor. Studiens exklusionskriterier var tidigare gjorda 

systematiska litteraturstudier, dubbletter av artiklar samt artiklar som författarna till 

litteraturstudien inte ansåg svarade på syfte och frågeställningar. Sammanlagt 

inkluderades 15 vetenskapliga artiklar vilka svarade på syfte och frågeställningar. 

Bortfall av artiklarna presenteras i flödesschemat, tabell 2. 

 

Tabell 2 – Flödesschema  

Nedanstående tabell visar ett flödesschema över sökningar i de båda databaserna, 

sammanslagna. Flödesschemat visar hur urvalet av artiklarna sett ut, de systematiska 

sökningarna, valda artiklar som svarade på syfte och frågeställningar, vilka också är 

inkluderade i resultatet.  

 

 
 

2.4 Utfall av sökningar i databaserna 

Nedanstående tabell visar den systematiska litteratursökningen som gjordes i 

databaserna Cinahl och PubMed. Det framgår även hur många artiklar av antalet träffar 

som uppfyllde valda inklusionskriterier.  

 
Tabell 1. Träffar i databaserna samt valda artiklar utifrån olika sökkombinationer, 

exklusive dubbletter. 

 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

källor  

PubMed Self-Injurious Behavior AND Adolescent AND  97 4 
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Sweden  

PubMed Self-injurious behavior AND Nurses attitude  47 2 

PubMed Self-injurious behaviour AND Adolescent AND 

Nursing 

97 2 

Cinahl Self-Injurious Behavior AND Adolescent  48 6 

Cinahl Attitude AND Self-injurious behavior  22 1 

   Totalt 15 

 

2.5 Dataanalys  

Forsberg och Wengström (2013) menar att dataanalysen är till hjälp för att minska 

omfattningen på informationen, vilken framkommer ur de inkluderade artiklarna. För att 

finna artiklar som svarade på syfte och frågeställningar koncentrerade författarna till 

föreliggande litteraturstudie sökningen på ett systematiskt arbetssätt. Enligt Polit och 

Beck (2012) innebär ett systematiskt arbetssätt att samla, granska och sammanfatta 

befintlig kunskap inom ett specifikt område och Forsberg och Wengström (2013) 

belyser att syftet i det systematiska arbetssättet är att åstadkomma en sammanställning 

av tidigare genomförda studiers data. Sökningarna började brett och övergripande för att 

se om relevant forskning fanns gällande ämnet, sökningarna smalnades sedan av med 

hjälp av de olika kombinerade sökorden. Först lästes artiklarnas titlar, de titlar som inte 

svarade på föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar exkluderades. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie läste sedan abstrakten på de kvarvarande 

artiklarna, de artiklar vars abstrakt inte svarade på studiens syfte och frågeställningar 

exkluderades. De återstående artiklarna lästes sedan enskilt av båda författarna i full text 

där relevanta delar markerades, därefter granskades samtliga valda artiklar av båda 

författarna för att stärka trovärdigheten, pålitligheten samt innehållets validitet (Polit & 

Beck 2012). När relevanta delar markerats av författarna delades dessa in i två 

huvudkategorier bakomliggande orsaker samt sjuksköterskans uppmärksammande och 

bemötande. Dessa huvudkategorier föll sig naturligt utifrån de inkluderade artiklarnas 

resultat. Under dessa huvudkategorier skapades underkategorier. Under huvudkategorin 

bakomliggande orsaker bildades underkategorierna psykologisk stress, relationer, 

övergrepp, sexualitet, mentala störningar, missbruk, samhälle och kultur, sexuella 

tjänster, faktorers samspel och självskadebeteendets funktion. Under huvudrubriken 

sjuksköterskans uppmärksammande och bemötande bildades underkategorierna 

sjuksköterskan – en hjälpare, att avsätta tid, professionell medmänsklig vård, mentalt 

och fysiskt vårdande, holistiskt synsätt och vad sjuksköterskan kan uppmärksamma. 

Samtliga kategorier utgjorde rubriker i föreliggande litteraturstudies resultat.  
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Efter att författarna till föreliggande litteraturstudie funnit relevanta artiklar utifrån 

sökningarna översattes dessa till svenska och två olika tabeller gjordes (se bilaga 1 och 

2). Resultatet ur de inkluderade artiklarna bearbetades och strukturerades med hjälp av 

olika underrubriker. Författarna undersökte sedan noga de inkluderade artiklarnas 

metoddel för att kunna redovisa och diskutera valda datainsamlingsmetoder, de 

inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder framförs i bilaga 1. Författarna till 

föregående litteraturstudie granskade de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder 

för att diskutera hur det kunde påverka resultatet.  

2.6 Forskningsetiska överväganden  

I litteraturstudier ska forskningsetiska överväganden göras angående presentation och 

urval av resultatet (Forsberg & Wengström 2013). Eftersom studien är byggd på tidigare 

publicerade vetenskapliga artiklar där etiska överväganden redan är gjorda, ansåg 

författarna till denna litteraturstudie att tillstånd hos den etiska kommittén inte 

behövdes. De valda vetenskapliga artiklarna är godkända och etiskt granskade. 

Författarna till denna litteraturstudie har använt sig av Forsberg och Wengströms (2013) 

forskningsetiska rekommendationer och har presenterat alla resultat så objektivt som 

möjligt utan författarnas egna åsikter och värderingar, samt att valda artiklar uppfyllde 

inklusionskriterierna.  

 

3. Resultat  
Studiens resultat kommer att redovisas under tre olika huvudrubriker: bakomliggande 

faktorer, sjuksköterskans uppmärksammande och bemötande samt kvalitetsgranskning 

av de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. Under den första huvudrubriken 

finns tio underrubriker och under den andra huvudrubriken finns sex underrubriker. 

Resultatet avslutas med en kvalitetsgranskning av datainsamlingsmetoderna i 

föreliggande litteraturstudies inkluderade artiklar.   

  

3.1 Bakomliggande faktorer 

I en studie av Laukkanen et al. (2013) belystes att beteendet att skada sig själv kunde 

uppstå utan någon uppenbar historia av trauma eller psykiska problem men det kunde 

också vara någon specifik bakomliggande orsak (Laukkanen et al. 2013). Madge et al. 

(2011) och Hintikka et al. (2009) menade att trots att det var svårt att förutse vem det 

kunde drabba så fanns det tecken på att den psykiska hälsan var ett bakomliggande 

problem (Madge et al. 2011, Hintikka et al. 2009). Moran et al. (2009) menade att  
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många olika psykologiska och sociala faktorer visade sig vara associerad med 

självskadebeteende (Moran et al. 2009).  

 

3.1.1 Psykologisk stress 

I flera studier framkom att psykologisk stress kan vara en stark bakomliggande orsak till 

att ungdomar skadade sig själva (Madge et al. 2011, Moran et al. 2009 och Zetterqvist 

et al. 2012). Landstedt et al. (2011) menade i en studie att den psykologiska stressen 

kunde handla om upplevelser och erfarenheter av mobbing, sexuella trakasserier, fysiskt 

våld eller sexuella övergrepp (Landstedt et al. 2011). I en studie av Jutengren et al. 

(2010) betonades att för många ungdomar var det svårt att hantera känslomässig stress 

och reglera beteendemässiga impulser, för att ta sig ur dessa problematiska tillstånd 

använde sig ungdomarna av självskadande beteende (Jutengren et al. 2010). I studier av 

Di Pierro et al. (2012), Madge et al. (2011) och Jutengren et al. (2010) framkom att i 

samband med stressade situationer och händelser var det vanligt att impulsiviteten tog 

över, denna faktor ansågs också vara en bidragande orsak till att ungdomen skadade sig 

själv (Di Pierro et al. 2012, Madge et al. 2011 & Jutengren et al. 2010).  

 

3.1.2 Relationer  

I studier beskrevs att skada sig själv hade starka kopplingar till svårigheter inom 

familjen och dåliga relationer till vänner (Madge et al. 2011, Di Pierro et al. 2012). Di 

Pierro et al. (2012) menade vidare att kvalitéten på känslomässiga band mellan föräldrar 

och ungdomar kunde ha avgörande betydelse för uppkomsten av självskadebeteende i 

tonåren. Rissanen et al. (2011) beskrev att dåliga relationer till vänner ofta handlade om 

mobbing, få vänner eller inga alls. Oförmågan att hantera ensamhet tillsammans med 

den stigande ökningen av känslor i tonåren var inte någon bra kombination hos dessa 

ungdomar (Rissanen et al. 2011).  

 

I en studie av Rissanen et al. (2011) påvisades att familjerelaterade faktorer som 

påverkade kunde vara en kompetent familj, en familj med missbruk eller en familj med 

svårigheter och problem. En del ungdomar ansågs komma från “goda” familjer, dessa 

hade ofta blivit lämnade ensam hemma då föräldrarna arbetat, ungdomen gick till 

skolan och tillvaron verkade vara tillfredsställande, men under ytan fanns en djup 

ensamhet. En del ungdomar eftersträvade egen tid, men fick istället ta hand om 

föräldern på grund av dennes problematik, det kunde exempelvis handla om någon form 

av missbruk. Rissanen et al. (2011) visade också i sin studie att det i vissa familjer fanns 

självskadebeteendet sedan lång tid tillbaka, där föräldern skadat sig själv och ungdomen  
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tog efter, vad denne trodde var ett normalt förekommande beteende (Rissanen et al. 

2011). 

 

En studie av Moran et al. (2009) menade att dålig kommunikation inom familjen kunde 

vara en bidragande faktor för att vissa ungdomar utförde självskada, trots att detta 

tycktes vara en petitess så kunde det räcka för att ungdomen skulle skada sig själv 

(Moran et al. 2009). Jutengren et al. (2010) antydde att många olika aspekter av 

föräldraskap hade identifierats likt riskfaktorer för avsiktlig självskada i familjer med 

dysfunktionella problem eller psykiska störningar. Jutengren et al. (2010) nämnde 

vidare i sin studie att det kunde handla om en otrygg anknytning, konflikt mellan 

ungdomen och föräldern, rädsla, brist på vård eller en känsla av utanförskap från 

föräldern (Jutengren et al. 2010).  

 

3.1.3 Övergrepp 

En studie av Madge et al. (2011) och Di Pierro et al. (2012) menade att barnmisshandel 

var ett förekommande problem i samhället och visade sig vara en bakomliggande orsak 

till självskadebeteende hos ungdomar. Di Pierro et al. (2012), Moran et al. (2009), 

Rissanen et al. (2011) och Jutengren et al. (2010) visade i sina studier att 

självskadebeteende var starkt förknippat med historia av fysiska, psykiska eller sexuella 

övergrepp, samt fysisk vanvård (Di Pierro et al. 2012). Di Pierro et al. (2012) menade i 

sin studie att offer för sexuella övergrepp var mer benägna att använda sig av 

självskadebeteende än ungdomar vilka inte blivit utsatta för detta trauma. 

 

3.1.4 Sexualitet  

En studie belyste att frågor rörande sexualitet var ett känsligt ämne hos ungdomar och 

kunde vara en bakomliggande orsak till att ungdomar började skada sig (Moran et al. 

2009). En studie av Madge et al. (2011) beskrev att många ungdomar upplevde oro och 

hade funderingar kring sin sexualitet. Det framkom i studien att dessa oroligheter och 

funderingar kunde leda till att ungdomarna skadade sig själva. Studien av Madge et al. 

(2011) visade också att självskada var ett beteende vilket kunde uppkomma under 

tonårsfasen, speciellt när individen mötte familjens synpunkter angående den sexuella 

läggningen (Madge et al. 2011).  

 

3.1.5 Mentala störningar 

Madge et al. (2011) och Moran et al. (2009) menade att mentala störningar kunde vara 

en orsak till självskadebeteende. De nämnde störningarna likt olika personlighetsdrag,  
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exempelvis aggressivitet, ångest och depression (Madge et al. 2011, Moran et al. 2009). 

En studie av Sandy (2013) beskrev att självskadebeteende var ett utbrett beteende bland 

ungdomar speciellt med mentala störningar (Sandy 2013). I en studie av Rissanen et al. 

(2011) visades att mentala störningar hade koppling till ungdomar med psykiatriska 

diagnoser (Rissanen et al. 2011). Zetterqvist et al. (2012) menade i sin studie att 

negativa händelser och olika typer av trauma kunde utveckla depression (Zetterqvist et 

al. 2012). Moran et al. (2009) belyste i sin studie att depression kunde utveckla 

självskadande beteende. Det behövde inte gå så långt att en depression utvecklades, 

vissa ungdomar blev enbart nedstämda vilket även kunde leda till att ungdomen skadade 

sig. Att vara nedstämd behövde dock inte vara kopplat till självskadebeteende utan 

kunde drabba vem som helst utan konsekvenser (Moran et al. 2009).   

 

3.1.6 Missbruk  

I en studie av Hintikka et al. (2009) framkom att hög konsumtion av alkohol och olika 

typer av drogmissbruk samt användandet av berusningsmedel, analgetika (Hintikka et 

al. 2009) och nikotin har visat vara starkt kopplat till självskadebeteende hos ungdomar 

(Laukkanen et al. 2013). 

 

3.1.7 Samhälle och kultur  

En studie av Rissanen et al. (2011) ansåg att självskadebeteende hade blivit en del av 

ungdomskulturen i det moderna samhället, åtminstone bland subkulturen, det vill säga 

denna kultur skiljer sig från kulturella normer och värderingar i det omkringliggande 

samhället. Rissanen et al. (2011) menade i sin studie att en annan dimension var att 

självskadebeteende på något sätt var en trendig sjukdom. Studier av Moran et al. (2009) 

och Madge et al. (2011) visade att ungdomen upplevde press att göra karriär och lyckas 

bra med skolgången. Det framkom i Landstedts et al. (2011) studie att pressen visade 

sig kunna leda till känslomässiga problem samt identitetsproblem, exempel på sådana 

problem var att ungdomen hörde röster vilka gav order att individen skulle skada sig för 

att bli fri dessa röster. 

 

3.1.8 Sexuella tjänster  

En svensk studie av Svensson et al. (2012) visade att det inte var helt ovanligt att 

tonåringar sålde sex. Ungdomar vilka utförde sexuella tjänster mot betalning hade ofta 

sexuell, psykisk och fysisk misshandel som bakgrund. I studien deltog 3503 

gymnasieelever där resultatet visade att 1,5% sålt sexuella tjänster, detta associerat med 

att ungdomen hade en historia av sexuella övergrepp, både psykiska och fysiska. Av de  
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ungdomar som sålt sex hade 42% av dessa sålt sex endast vid ett tillfälle, 38% vid två 

till fem tillfällen, medans 20% hade sålt sex mer än fem gånger. Av ungdomarna hade 

51% blivit utsatta för någon form av våldtäkt. I studien av Svensson et al. (2012) 

framgick att alla former av fysisk och psykisk utsatthet såsom förolämpningar, hot, 

isolering, misshandel eller olika former av fysiska attacker var vanligt förekommande 

hos ungdomarna som sålde sexuella tjänster. Av de ungdomar som sålt sex kunde det 

påvisas att det fanns en högre grad av självskadebeteende. Av de flickor som sålt sex 

hade 100% blivit sexuellt utnyttjade och av de pojkar som sålt sex hade 60% blivit 

sexuellt utnyttjad. Av de ungdomar som ingick i undersökningsgruppen rapporterade 

54% att de hade viljan att skada sig själva (Svensson et al. 2012).  

 

3.1.9 Faktorers samspel 

I en studie av Madge et al. (2011) ansågs att faktorer som genetiska, biologiska, sociala, 

kulturella, psykologiska och psykiatriska faktorer kunde ligga till grund för att ett 

självskadebeteende hos ungdomen utvecklades. Faktorer som psykologiska egenskaper, 

negativa händelser i livet och varierande konstellationer kunde bidra till ökad 

individuell risk att skada sig själv. Detta visade verkligen hur komplext det var med 

självskadebeteende hos ungdomar (Madge et al. 2011).  

 

3.1.10 Självskadebeteendets funktion 

I en studie av Sandy (2013) framkom att självskada utfördes av ungdomar för att reglera 

nöd och kommunicera med outhärdliga känslor av exempelvis ångest. Efter att 

ungdomarna hade skadat sig själva upplevdes lugn och trygghet. Några deltagare i 

studien menade att känslor som förknippades med självskadebeteende var ilska, 

frustration, rädsla och skuld. Vid självskada kunde ungdomarna lättare hantera dessa 

känslor, det framkom även att ungdomar vilka skadade sig själva inte kunde uttrycka 

dessa känslor verbalt (Sandy 2013). Det framkom i studier av Rissanen et al. (2011) och 

Sandy (2013) att ungdomar kände sig värdelösa eller mådde dåligt för ett fel de trodde 

att de begått, de skadade sig själva likt ett straff (Sandy 2013, Rissanen et al. 2011). En 

deltagare i studien av Sandy (2013) vilken hade blivit våldtagen berättade att hon 

förtjänade att straffas, att våldtäkten var hennes eget fel. En annan deltagare hävdade att 

varje ärr på hennes kropp representerade den tid då hon undkom döden. Då tankar om 

hennes våldtäkt uppkom skar hon sig. Att skära sig själv och se blodet rinna kunde 

förknippas med begreppet rensning. När blodet rann vid skärning påmindes ungdomen 

att denne faktiskt var vid liv, att blodet i kroppen fortfarande pumpade genom ådrorna 

och att individen kunde känna saker. I studien av Sandy (2013) framkom det att  
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ungdomar ofta kunde känna sig smutsiga och skyldiga, att då skära sig och låta blodet 

rinna skapade någon slags befrielse, individen kände sig ren från skammen (Sandy 

2013).  

 

I en studie av Rissanen et al. (2011) beskrev ungdomar att den impulsiva handlingen 

utfördes för att hantera känslan av skam. En deltagare i studien berättade att hon 

skadade sig själv då hon inte hade förmågan att ensam klara av att hantera starka 

känslor av missmod och ångest, beteendet lindrade ångesten. En annan deltagare i 

studien berättade att enda sättet att klara av känslorna och skammen efter våldtäkten hon 

blivit utsatt för var att skada sig själv. En del ungdomar använde sig av 

självskadebeteende för att få ett avbrott i det vardagliga livet eller i experimentellt syfte. 

Sjuksköterskor i studien av Rissanen et al. (2011) menade att självskadebeteendet ofta 

var ett rop på hjälp, även om beteendet var ett grymt sätt att åkalla hjälp på. Deltagare i 

studien av Rissanen et al. (2011) beskrev att skada sig själv användes likt en metod för 

att hjälpa sig bli fri negativa känslor. Andra deltagare beskrev även att beteendet 

frigjorde inre smärtor, eller var ett försök att reducera negativa och destruktiva känslor 

(Rissanen et al. 2011). 

3.2 Sjuksköterskans uppmärksammande och bemötande 

 
3.2.1 Sjuksköterskan - en hjälpare 

En studie av Rissanen et al. (2012) visade att en god hjälp till ungdomar med 

självskadebeteende var en sjuksköterska vilken brydde sig om individen och var villig 

att skapa en god och förtroendefull relation. En förtroendefull och omtänksam 

interaktion med dessa ungdomar främjade deras utveckling mot en bättre hälsa i bästa 

fall fri från självskadebeteendet. I studien beskrevs också att sjuksköterskan kunde vara 

en slags “hjälpare” till ungdomen med självskadebeteende. Att vårda och hjälpa 

inkluderade alla handlingar av vård, detta borde ske förtroendefullt och med ett 

omtänksamt omhändertagande. Detta kunde främja interaktionen mellan sjuksköterskan 

och patienten och även främja ungdomens individuella utveckling. En studie av 

Rissanen et al. (2012) beskrev att kontinuiteten i vårdandet av ungdomar med 

självskadebeteende var ett annat grundläggande element. Sjuksköterskorna i studien 

ansåg att det var viktigt att diskutera och samtala om självskadebeteendet i den 

vårdande gemenskapen. De ansåg också att det inte blev bättre av att nonchalera 

problemet, samtalen kunde synliggöra beteendet vilket vidare kunde hjälpa ungdomen i 

vårdandet (Rissanen et al. 2012). 
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Rissanen et al. (2013) studie framkom att om sjuksköterskan lyckades i mötet med 

ungdomen så fanns en möjlighet att förebygga ett upprepat beteende av självskada och 

att ungdomen istället kunde finna andra alternativ än att skada sig (Rissanen et al. 

2013). En studie av Rissanen et al. (2011) menade att god och medmänsklig omvårdnad 

av ungdomar med självskadebeteende kunde resultera i att individen kunde avstå från 

att skada sig själv (Rissanen et al. 2011). En studie av Sandy (2013) framkom att frågan 

inte var hur sjuksköterskan kunde förhindra att ungdomar skadade sig, frågan var istället 

hur sjuksköterskan kunde hjälpa dem att bli fri sina obehagskänslor på något annat sätt 

(Sandy 2013).  

 

3.2.2 Att avsätta tid 

Sandy (2013) menade att det var viktigt att sjuksköterskan avsatte tid till att lyssna i 

situationer där ungdomar skadade sig själva. En del ungdomar skadade sig för att få 

uppmärksamhet av olika yrkesprofessioner, bland annat sjuksköterskan. Att 

sjuksköterskan gav patienten tid till att berätta sin historia samt visade intresse genom 

att lyssna kunde båda gott för framtida behandling (Sandy 2013). I en studie av 

Rissanen et al. (2013) framkom det att sjuksköterskans avsatta tid gav stöd till 

ungdomar med självskadande beteende visade sig ha stor betydelse. Att ungdomen 

kände sig sedd, hade någon att anförtro problemet till samt att sjuksköterskan besatt 

profession gjorde att ungdomen kände sig trygg i situationen (Rissanen et al. 2013).  

 

3.2.3 Professionell medmänsklig vård 

Rissanen et al. (2012) menade att respekt för den enskilda individen borde vara ett av 

det viktigaste grundelementet i vårdandet. Sjuksköterskan borde ha en professionell 

vårdande attityd och professionella färdigheter, samt ha förmågan att skapa en kontakt 

av interaktion med ungdomen (Rissanen et al. 2012). Carmona-Navarro och Pichardo-

Martinez (2012) menade i sin studie att sjuksköterskan behövde ha en emotionell 

intelligens, förmågan att erkänna, reglera och förstå sina egna och patientens känslor. I 

mötet med den självskadande patienten, oavsett om det var ett kort eller långvarigt möte 

så var det viktigt att sjuksköterskan levererade en professionell medmänsklig vård till 

patienten samt bearbetade och deltog i de känslor som uppstod oavsett om de 

förmedlade smärta, obehag, sorg, lättnad eller hopp. Det framgick även i Carmona-

Navarro och Pichardo-Martinez (2012) studie att det var viktigt vilka känslor, attityder 

och vilket bemötande sjuksköterskan hade i vårdens verksamhet. Ett bra bemötande 

kunde innebära att patienten faktiskt vågade söka hjälp (Carmona-Navarro & Pichardo-

Martinez 2012).  
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En studie av Sandy (2013) beskrev att sjuksköterskan måste förstå att självskadande 

ungdomar upplevde positiva effekter av handlingarna. Sandy (2013) menade att det ofta 

var lätt att glömma bort de positiva sidorna och istället överskatta ungdomens förmåga 

till problemlösning och deras sociala färdigheter. Sandy (2013) ansåg att första gången 

sjuksköterskan mötte en ungdom med självskadebeteende skulle hon inte nedvärdera sin 

egen kompetens. Vikten borde ligga på egen kunskap och erfarenhet och inte endast 

fokuseras på teorier och forskningsresultat. Sjuksköterskan kunde ha stor hjälp av 

närliggande erfarenheter i mötet med ungdomar som skadade sig själva, vilket inte 

behövde vara erfarenheter kopplade till samma problematik. En bra utgångspunkt kunde 

vara att sjuksköterskan tidigare arbetat med svåra situationer vilket påverkat henne 

starkt. Detta kunde innebära att sjuksköterskan visste hur hon skulle handla i situationer 

då ungdomar skadade sig själva (Sandy 2013). 

 

3.2.4 Mentalt och fysiskt vårdande  

Rissanen et al. (2012) menade att när sjuksköterskan vårdade ungdomar med 

självskadebeteende var vårdandet indelat i två olika delar, en mental del och en fysisk 

del. Den fysiska omsorgen i vårdandet borde ha fokus på att bota och läka sår på huden 

medan den mentala delen i omvårdnaden borde handla om att få kontakt och interaktion 

med patienten. Rissanen et al. (2012) menade att den mentala och den fysiska vården 

var sammanvävda i vårdandet av ungdomar med självskadebeteende. I en studie av 

Rissanen et al. (2013) beskrevs att i mötet med ungdomen borde sjuksköterskan börja 

med att underlätta situationen och undvika extra traumatisering om det är möjligt, att 

sjuksköterskan höll hoppet uppe var viktigt i det mentala vårdandet (Rissanen et al. 

2013). Rissanen et al. (2012) menade att enbart genom att ungdomen förstod sitt 

beteende kunde det ske en förändring så att mentala sår i minnet kunde bli helade och 

bördan kunde bli lättare (Rissanen et al. 2012). En studie av Carmona-Navarro och 

Pichardo-Martinez (2012) visade att sjuksköterskan hade en tendens att dela upp 

mentala och fysiska problem vilket kunde leda till en splittrad patientvård och 

devalvering av patientens psykiska behov (Carmona-Navarro & Pichardo-Martinez 

2012). 

 

3.2.5 Holistiskt synsätt 

Rissanen et al. (2013) menade att vårdandet av ungdomar vilka skadar sig själva 

avsiktligt borde vara av holistisk natur, vilket innebär att se hela människan (Rissanen et 

al. 2013). För att vägleda ungdomar med självskadebeteende menade Rissanen et al. 

(2012) att det krävdes tålamod, uthållighet, känslighet i samspel med goda  
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yrkeskunskaper, där ett holistiskt synsätt vägde stor vikt, att se hela individen (Rissanen 

et al. 2012). Rissanen et al. (2011) belyste att relationen mellan sjuksköterskan och 

ungdomen ofta var det grundläggande för att möjliggöra att ungdomen skulle få hjälp att 

säkerställa en smidig behandlingsprocess. Därför var det högst betydelsefullt att 

sjuksköterskans föreställningar om självskadebeteende synliggjordes (Rissanen et al. 

2011). 

 

En studie av Sandy (2013) menade att relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

beskrevs vara en annorlunda relation vilken skiljde sig från relationer med andra 

människor. Sandy (2013) menade också att ojämlikheten mellan sjuksköterskan och 

patienten skapade en unik relation vilken krävde enorm respekt från sjuksköterskan då 

patienten var i beroendeställning av sjuksköterskan i vården (Sandy 2013). 

 

3.2.6 Vad sjuksköterskan kan uppmärksamma 

I en studie av Rissanen et al. (2011) beskrev en sjuksköterska att vissa ungdomar 

uppsökte vård och skämdes inte för att visa upp ärr på sina armar, en del ungdomar bar 

kortärmade tröjor för att tydligt visa tidigare skador. Sjuksköterskan upplevde att dessa 

ungdomar bar kortärmade kläder för att med vilja visa upp sina skador. I studien av 

Rissanen et al. (2011) framgick att sjuksköterskan kunde uppmärksamma ungdomar 

med tydliga beteenden att vilja visa sina skador för att få hjälp, vilket i sin tur kunde 

förebygga fortsatt självskada genom att i tid sätta in resurser (Rissanen et al. 2011). En 

studie av Moran et al. (2009) visade att det fanns ett samband mellan nedstämdhet, 

depression och självskadebeteende. Sjuksköterskan måste uppmärksamma nedstämdhet 

och depression hos ungdomar eftersom dessa riskfaktorer kan utveckla 

självskadebeteende. Om nedstämdhet och depression behandlades i tid kunde detta 

innebära att självskadebeteende förebyggdes. Moran et al. (2009) skrev i studien att 

majoriteten av dessa ungdomar vilka erbjöds behandling av vårdpersonal accepterade 

och tog emot behandlingen (Moran et al. 2009). 

 

En studie av Hurtig et al. (2012) påvisade sambandet mellan ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) och mer allvarliga självskadande beteenden. Det visades att 

dubbelt så många med diagnosen ADHD jämfört med ungdomar utan diagnosen ADHD 

utvecklade självskadebeteende. Hurtig et al. (2012) belyste vikten av att sjuksköterskan 

måste uppmärksamma ungdomar med diagnosen ADHD då denna personlighetsstörning 

är en riskfaktor för att utveckla självskadebeteende (Hurtig et al. 2012). Rissanen et al. 

(2011) belyste att tonåren är en övergångsfas av mänsklig utveckling, det är även en  
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sårbar period då de första tecknen på utvecklingsproblem och psykiska störningar kan 

visas hos ungdomen. Därför är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar 

självskadande tonåringar eftersom beteendet ofta kan debutera i tonåren (Rissanen et al. 

2011). I en studie av Zetterqvist et al. (2012) framgick att eftersom det finns en mängd 

bakomliggande faktorer ansåg forskare till studien att det var viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammade och betraktade olika typer av motgångar och traumasymtom hos 

ungdomar (Zetterqvist et al. 2012). 

 

3.3 Kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod 
 

3.3.1 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingsmetoden för de inkluderade artiklarna i resultatet skiljde sig ifrån 

varandra. Föreliggande litteraturstudies resultat baserades på 15 artiklar, vilka svarade 

på syfte och frågeställningar. Av 15 artiklar använde 8 artiklar enkäter som 

datainsamlingsmetod (Svensson et al. 2013, Zetterqvist et al. 2012, Landstedt et al. 

2012, Jutengren et al. 2011, Madge et al. 2011, Laukkanen et al. 2013, Carmona-

Navarro och Pichardo-Martinez 2012 & Rissanen et al. 2013). Studien av Moran et al. 

(2009) använde sig av observationsstudie och studien av Sandy (2013) använde sig av 

en fenomenologisk semistrukturerad intervju. I de 5 återstående artiklarna var 

datainsamlingsmetoderna fler än en specifik metod. Hintikka et al. (2009), Hurtig et al. 

(2012) och Di Pierro et al. (2012) använde sig av semistrukturerade intervjuer samt 

enkäter i sina studier. Studien av Rissanen et al. (2011) och Rissanen et al. (2012) 

använde sig av fokusgruppintervjuer, individuella intervjuer samt skriftliga 

beskrivningar. 

 

3.3.2 Intervjuer  

Di pierro et al. (2012) gjorde individuella intervjuer. Intervjuerna genomfördes 

tillsammans med en forskningsassistent. Intervjun byggdes och validerades av en 

longitudinell studie om risk- och skyddsfaktorer för uppkomsten av självskadebeteende. 

Intervjun berörde riskfaktorer som fysiska övergrepp, fysisk försummelse, sexuella 

övergrepp samt misshandel. Sandy (2013) samlade in data med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna utfördes individuellt och varade 45-60 

minuter. Alla intervjuer transkriberades. Rissanen et al. (2012) genomförde två enskilda 

öppna intervjuer, 45-75 minuter, varav en spelades in och transkriberades, den andra 

antecknades noggrant av en intervjuare och analyserades sedan. I studien av Hintikka et 

al. (2009) gjordes intervjuer gällande psykiatriska diagnoser, vid intervjuerna fanns två  



20 
 

 

intervjuare med erfarenhet närvarande. Rissanen et al. (2011) gjorde individuella 

intervjuer, alla intervjuer spelades in och transkriberades. Intervjun var öppen och 

började med att deltagaren fick berätta om sina föreställningar av självskada. I studien 

av Hurtig et al. (2012) deltog deltagarna i en klinisk psykiatrisk undersökning där de 

intervjuades angående ADHD och schizofreni.  

 

3.3.3 Enkäter 

Laukkanen et al. (2013) samlade in uppgifter med hjälp av strukturerade enkäter, under 

ledning av forskarna. Några av skolorna ville administrera undersökningen själva, dessa 

fick information och instruktioner från forskarna. I enkäterna ingick frågor av personlig 

karaktär vilka kunde vara smärtsamma för vissa av deltagarna. Di Pierro et al. (2012) 

använde sig av två enkäter. Den ena enkäten berörde fem typer av självskadebeteende 

samt förekomst, frekvens och varaktighet. Den andra enkäten undersökte 

personlighetsdrag samt vilken påverkan familjen kunde ha. Efter att deltagarna hade 

fyllt i enkäterna samlades de i små grupper tillsammans med en av forskarna för att 

svara på eventuella frågor eller förtydliga oklarheter. Madges et al. (2011) enkäter 

berörde frekvens av episoder, metoder, motiv, hjälp, sjukhusvistelse, negativa 

livshändelser, livsstil samt psykologiska egenskaper. Enkäten bestod av 20 frågor. 

Deltagarna i studien delades in i fyra olika grupper beroende på hur ofta de skadat sig. 

 

 Carmona-Navarros och Pichardo-Martinezs (2012) enkät bestod av 82 frågor, indelade 

i fyra olika kategorier. För att kontrastera resultatet från enkäterna delade man upp det i 

olika kategorier, exempelvis kön och utbildning i psykisk ohälsa. I Zetterqvists et al. 

(2012) studie användes enkäter som tog 25-30 minuter att besvara. Enkäten berörde 

delar som negativa händelser i livet samt traumasymtom. I studien av Svensson et al. 

(2013) svarade deltagarna anonymt på enkäter som sedan lades i ett förseglat kuvert.  

Resultatet från enkäterna kunde sedan delas in i tre olika kategorier. Det grundläggande 

materialet till Hintikkas et al. (2009) samlades in via strukturerade enkäter som 

deltagarna svarade på individuellt. Enkäterna testades först i en pilotstudie. Svensson et 

al. (2013) samlade in data med hjälp av individuella enkäter. I studien av Landstedt et 

al. (2012) samlades data in med hjälp av anonyma enkäter som tog 20-30 minuter att 

svara på. I studien av Rissanen et al. (2013) förde deltagarna strukturerade 

självskattningsenkäter under lektionstid. Vid de flesta tillfällen fanns forskarna på plats 

för att administrera, annars var lärarna väl informerade angående studien. Enkäten 

började med ja och nej frågor och följdes av mer utförliga frågor. I studien av Hurtig et 

al. (2012) fick deltagarna fylla i en enkät gällande hälsa och beteende.  
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3.3.4 Observationsstudier 

Moran et al. (2009) samlade in data med hjälp av en observationsstudie. 

Observationsstudien pågick under en vecka på flickor som var deprimerade och skadade 

sig själva. Studien fokuserade på olika principer och metoder som användes i gruppen. 

Gruppen som observerades var en öppen grupp som fokuserade på varje enskild individ 

och uppmuntrade alla till att förstå och ta itu med sina egna problem.  

 

3.3.5 Fokusgrupper 

Rissanen et al. (2012) använde sig av fokusgruppintervjuer som organiserades av 

huvudforskaren. Intervjuerna spelades in och transkriberades av huvudforskaren för att 

säkerställa sekretess och anonymitet. Intervjuerna var öppna och började med att 

deltagarna fick berätta om erfarenheter. I studien av Rissanen et al. (2011) gjorde två 

fokusgruppintervjuer vilka leddes av forskarna. Alla intervjuer utom en spelades in och 

transkriberades av huvudforskaren. Intervjuerna var öppna till en början och smalnades 

sedan av med inriktning på olika ämnen inom självskada. 

 

3.3.6 Skriftliga beskrivningar 

Rissanen et al. (2012) använde sig av två stycken skriftliga beskrivningar. Analys av 

beskrivningarna skedde genom induktiv innehållsanalys, forskarna läste 

beskrivningarna ett flertal gånger. I studien av Rissanen et al. (2011) användes tre 

skriftliga beskrivningar angående självskada, detta för att få ytterligare material till 

studien. Beskrivningarna skickades anonymt via e-post till forskarna.  
 

 

4. Diskussion  

 

4.1 Huvudresultat 

Självskadebeteende är inget nytt fenomen utan har förekommit sedan långt tillbaka i 

historien. Självskadebeteende blir trots detta ett alltmer förekommande och växande 

komplext problem globalt bland ungdomar. Studier visade att självskadebeteende kan 

uppstå utan någon uppenbar historia av trauma eller psykiska problem, men det kan 

även vara någon specifik bakomliggande orsak. För många ungdomar är 

självskadebeteende ett sätt att hantera en jobbig situation, genom att skada sig själv 

avsiktligt kan en slags befrielse upplevas, samt kontroll över en situation återfås. Studier 

visade att många olika psykologiska och sociala faktorer var associerade med 

självskadebeteende. Bakomliggande orsaker till fenomenet kan handla om allt från  
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psykologisk stress, komplicerade relationer, fysiska, psykiska och sexuella övergrepp, 

funderingar runtomkring sexualitet, mentala störningar eller missbruksproblematik. 

Dessa olika faktorer måste uppmärksammas av sjuksköterskan. Samhällsrelaterade 

orsaker till beteendet har även ökat, då självskadebeteendet har utvecklats att bli en del 

av ungdomskulturen. Att vårda en individ med självskadebeteende bör ske i en anda av 

tro, hopp och kärlek, vilket skapar en relation mellan vårdare och patient. 

Sjuksköterskans bemötande och attityd gentemot ungdomen som skadar sig är av 

avgörande karaktär. Studier visade att sjuksköterskan behövde ökad kunskap och 

utveckling inom ämnet självskadebeteende samt bakomliggande orsaker. Detta för att 

kunna uppmärksamma och bemöta självskadebeteende på ett professionellt sätt. Det är 

viktigt att sjuksköterskan ser hela individen och att bemötandet sker på ett respektfullt, 

personligt och medmänskligt sätt samt att sjuksköterskan är tillgänglig och avsätter tid 

till att skapa en kontakt av intraktion med ungdomen. En god relation mellan 

sjuksköterskan och ungdomen med självskadebeteende är grundläggande för att 

möjliggöra en smidig behandlingsprocess och i slutändan ett tillfrisknande. 

Datainsamlingsmetoden beskrevs tydligt i majoriteten av artiklarna. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Favazza (2011) beskrev att redan på 1960-talet ville psykiatrikern Karl Menninger att 

självskadebeteendet skulle få en egen diagnos. Favazza (2011) beskriver att fenomenet 

självskadebeteendet än idag inte har någon egen psykiatrisk diagnos. I DSM-5, som är 

en diagnostiskt och statistisk manual över psykiska sjukdomar, tolkas 

självskadebeteendet likt ett symtom på någon annan sjukdom. Flera psykiatriska 

kliniker samt forskare har hävdat att en separat diagnos gällande självskadebeteende  

 

borde skapas, där det primära symtomet är det självdestruktiva beteendet (Favazza 

2011). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är högt märkligt och 

anmärkningsvärt att trots att detta fonomen existerat sedan urminnes tider har det idag 

fortfarande ingen egen diagnos utan definieras likt ett symtom på annan psykiatrisk 

diagnos. Bjärehed (2010) beskrev att självskadebeteende återfanns som ett delkriterium 

i diagnosen borderline personlighetsstörning i DSM-5. Han menade dock att forskning 

visat att självskadebeteende ofta förekom ensamt eller tillsammans med andra diagnoser 

och borde därför ha en egen diagnos (Bjärehed 2010). Lundh (2014) beskrev att under 

arbetet med DMS-5 föreslogs att självskadebeteende skulle föras in som en ny diagnos. 

Det slutade med att diagnosen placerades i sektion 3 av DSM-5, som ett av flera 

tillstånd som kräver mer forskning innan de kan bli officiella diagnoser (Lundh 2014).  
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Favazza (2011) beskrev i litteraturen att självskadebeteendet på senare 1990-tal växt 

explosionsartat. Från att beteendet varit i total tystnad till att det idag skrivs om det 

kontinuerligt i vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter (Favazza 2011). Författarna 

till föreliggande studie anser likt Boghossian et al. (2010) att självskadebeteendet idag 

har kommit att bli en växande trend, att den virtuella värden alltmer förmedlar 

självskadande handlingar genom allt mer realistiska tv-spel, facebook och twitter, den 

farliga leken inspirerar ungdomen till handing. Självskadebeteendet har blivit accepterat 

på ett annat sätt idag än vad det var förr i tiden (Boghossian et al. 2010). Rissanen et al. 

(2011) belysde i studien att fenomenet självskadebeteende utvecklats till att ha blivit en 

del av ungdomskulturen idag, likt en trend bland ungdomar (Rissanen et al. 2011). 

 

Flera studier visade att historia av psykiska, fysiska och sexuella övergrepp var starkt 

och mest förknippade med självskadebeteende (Di Pierro et al. 2012, Moran et al. 2009, 

Rissanen et al. 2011 & Jutengren et al. 2010). I ytterligare en artikel beskrev Gilbert et 

al. (2010) att ungdomar med historia av psykiska och fysiska övergrepp hade 

benägenhet att utveckla känslor av skam och skuld, vilket kunde leda till 

självskadebeteende. Men Laukkanen et al. 2013 poängterade i sin artikel att 

självskadebeteende kunde utvecklas utan någon specifik bakomliggande orsak. Kalmár 

(2013) skrev att det var väldigt viktigt att komma ihåg att ovannämnda faktorer inte 

nödvändigtvis var närvarande i varje enskilt fall, utan kunde variera från land till land 

och från individ till individ. Författarna till föreliggande litteraturstudie ansåg att det var 

av stor vikt att ha kunskap angående bakomliggande orsaker till självskadebeteendet. 

Att beteendet kan uppkomma på grund av någon specifik orsak men att det inte alltid 

behöver vara så. Katie Erikssons omvårdnadsteori menade att kroppen är bärare av 

hälsa och lidande, ofta blir kroppen det konkreta och synliga i olika vårdsituationer. 

Eriksson menade att kroppen är förenad med smärta, skam och skuld (Eriksson 1994).  

 

I föreliggande litteraturstudies resultat framgick det att sjuksköterskan kunde 

uppmärksamma vissa signaler gällande självskadebeteende hos ungdomar. Rissanen et 

al. (2011) menade att ungdomar vilka visade upp sina skador kunde vara ett rop på hjälp 

och viktigt för sjuksköterskan att uppmärksamma. Moran et al. (2009) studie visade att 

nedstämdhet och depression ofta gick hand i hand med självskada, dessa symtom kunde 

uppmärksammas av sjuksköterskan för att i ett tidigt stadie kunna förhindra att skadan 

uppstod. Hurtig et al. (2012) beskrev I resultatet att olika personlighetsstörningar kunde 

uppmärksammas av sjuksköterska då exempelvis ADHD var förknippat med 

självskadebeteende. Tidigare forskning av Kameg et al. (2013) kopplade samman  
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humörssvängningar, tomhet, ångest, personlighetsstörningar och ensamhet med 

självskadebeteende och menade att sjuksköterskan kunde uppmärksamma dessa. Medan 

tidigare forskning av Herpertz-Dahlmann et al. (2013) menade att puberteten kunde ge 

många psykiska, biologiska och sociala förändringar, vilket borde uppmärksammas av 

sjuksköterskan. 

 

Katie Erikssons omvårdnadsteori utgår från att individens upplevelse är subjektiv och 

därför kan den aldrig begripas eller tolkas fullt ut av någon annan människa (Raille 

Alligood & Marriner Tomey 2010). I resultatet framkom att Rissanen et al. (2012) 

ansåg att en sjuksköterska vilken bryr sig om och är villig att skapa en god och 

förtroendefull relation är en god hjälp för ungdomen med självskadebeteende (Rissanen 

et al. 2012). Rissanen et al. (2013) menade att ungdomar som kände sig sedda och hade 

någon att anförtro sina problem till kände sig trygga i situationen med sjuksköterskan 

(Rissanen et al. 2013). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser likt Overland 

(2010) att ett ärligt försök att förstå individen kan skapa en terapeutisk relation som 

präglas av samarbete och tillit, vilket kan vara avgörande i situationer där man möter 

ungdomar med självskadebeteende (Overland 2010). Åkerman (2009) och Overland 

(2010) menade att ungdomar med självskadebeteende ofta kunde vara mycket svåra att 

förstå, hantera och bemöta eftersom beteendet ofta var en reaktion av en negativ känsla, 

vilken individen hade svårt att uthärda eller beskriva (Åkerman 2009, Overland 2010). 

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor beskrivs att 

sjuksköterskans arbete ska bygga på en helhetssyn av patienten (Socialstyrelsen 2005). I 

föreliggande litteraturstudies resultat framkom att Rissanen et al. (2012) ansåg att 

sjuksköterskan behöver ha tålamod, uthållighet och känslighet i samspel med goda 

yrkeskunskaper (Rissanen et al. 2012). Rissanen et al. (2013) menade att vårdandet av 

ungdomar med självskadebeteende borde vara av holistisk natur, ett holistiskt synsätt 

väger stor vikt, att sjuksköterskan ser hela individen (Rissanen et al. 2013). Åkerman 

(2009) menade att sjuksköterskan måste se hela individen och bör utforma sitt 

bemötande mot självskadebeteende utifrån varje enskild individ (Åkerman 2009). 

Tidigare forskning av Inckle (2010) visade att sjuksköterskor som använde ett holistiskt 

förhållningssätt i omvårdnaden med ungdomar som skadade sig själva kunde innebära 

att ungdomen blev läkt. Där läkt inte bara innebar att sjukdom, symtom och problem 

eliminerades utan även att individen lärde sig hantera känslor och situationer samt att 

personligheten kunde förändrades. International Council of Nursing för sjuksköterskor 

bygger på fyra grundpelare som innebär att främja hälsa, lindra lidande, återställa hälsa  
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och förebygga sjukdom. Koden beskriver att sjuksköterskan ska bemöta och behandla 

alla människor med respekt oavsett kön, tro, hudfärg, ålder, kultur, etnisk tillhörighet, 

sjukdom, sexuell läggning och politisk åsikt (ICN 2005).  

 

I resultatet belyste Rissanen et al. (2012) att respekt för den enskilda individen borde 

vara ett av de viktigaste grundelementen i omvårdnaden av patienten (Rissanen et al. 

2012). Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara individanpassad och ges med 

respekt för varje individs specifika behov, förväntningar samt integritet (Socialstyrelsen 

2014). Rissanen et al. (2012) uttryckte också att ett av de allra viktigaste redskapen i 

bemötandet av självskadebeteende var äkta medmänsklighet (Rissanen et al. 2012). 

Detta styrks av Åkerman (2009) som också menade att medmänsklighet var av stor vikt 

när sjuksköterskan skulle bemöta ungdomar med självskadebeteende (Åkerman 2009). 

Tidigare forskning av Winship (2009) visade att sjuksköterskan behövde inse behovet 

av att utveckla färdigheter som medmänskligt och empatiskt hanterande av denna 

sårbara patientgrupp. Katie Eriksson menade att varje sjuksköterska hade möjligheten 

att vara en förmedlare av en medmänsklig omvårdnad grundad på kärlek till 

medmänniskan (Raille Alligood & Marriner Tomey 2010, Fagerström et al.1998). Även 

Rissanen et al. (2012) menade att en förtroendefull och omtänksam interaktion med 

ungdomar vilka skadar sig var av stor vikt i bemötandet.  

 

Carmona-Navarro och Pichardo-Martinez (2012) menade att i mötet med den 

självskadande patienten, oavsett om det är ett kort eller långvarigt möte så var det 

viktigt att sjuksköterskan levererade en professionell medmänsklig vård till patienten 

samt bearbetade och deltog i de känslor som uppstod oavsett om de förmedlade smärta, 

obehag, sorg, lättnad eller hopp. Men enligt Åkerman (2009) fanns det hinder i 

bemötandet då sjuksköterskan var rädd att uttrycka sig fel eller göra fel gentemot 

patienten. Tidigare forskning av Timson et al. (2012) beskrev att sjuksköterskor med 

erfarenhet och kunskap gällande ungdomar som skadade sig själva, upplevde att dem 

var mer effektiva i sitt vårdande, då de vågade begå misstag, samt att dessa 

sjuksköterskor upplevde sig mindre negativa. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie ansåg likt Åkerman (2009) att det var bättre att sjuksköterskan vågade 

säga något och vågade göra något i bemötandet, även om konsekvensen resulterade i att 

det kunde bli fel i patientens ögon. Det var bättre att våga göra fel än att inte göra något 

alls. Sandy (2013) menade att sjuksköterskan måste räkna med att begå misstag i 

professionen (Sandy 2013). Författarna till föregående litteraturstudie menade att man 

kunde utvecklas både som person och i sin yrkesprofession om misstag vågade begås. I  
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en tidigare studie av Brittis (2011) framgick det att fokus på medmänsklighet inom 

vården inte behövde kosta pengar eller kräva en stor efterfrågan på arbetstagaren. Brittis 

(2011) menade att det kunde vara den mest kostnadseffektiva metod för att förbättra 

vårdkvalitén.  

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie ville lyfta och avsluta med det Sandy (2013) 

belyste i sin studie. Att frågan inte var hur sjuksköterskan kunde förhindra att ungdomar 

skadade sig, frågan var istället hur sjuksköterskan kunde hjälpa dem att bli fri sina 

obehagskänslor på något annat sätt. Detta menade också Katie Eriksson i sin teori där 

hon belyste att sjuksköterskan inte kunde ”läka” patienten men däremot vägleda, hjälpa 

och stödja patienten (Eriksson 1994).  

 

4.3 Kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan datainsamlingsmetoder omfatta intervjuer, 

observationer samt skrivna texter eller berättelser. 

 

4.3.1 Intervjuer 

Sex av de inkluderade artiklarna i föreliggande litteraturstudie använde sig av intervjuer 

för att samla in data (Di Pierro et al. 2012, Sandy 2013, Rissanen et al. 2012, Hintikka 

et al. 2009, Rissanen et al. 2011 & Hurtig et al. 2012). Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) innebär en intervju att undersökningspersonen och forskaren möts öga mot öga. 

Syftet med intervjun är att forskaren ska kunna förstå för vilken betydelse en individ 

lägger i en händelse (Forsberg & Wengström 2013). Fördelen med intervjuer beskriver 

Forsberg och Wengström (2013) är att man tillåter undersökningspersonen berätta med 

egna ord, sin historia utifrån egna upplevelser och erfarenheter. Det framgick i studierna 

av Rissanen et al. (2011) och Rissanen et al. (2012) att intervjuerna var öppna. Forsberg 

och Wengström (2013) beskriver att vid ostrukturerade intervjuer uppmuntrar forskaren 

undersökningspersonen att berätta fritt om ett eller flera teman.  

 

Förutom intervjuarens påverkan på undersökningspersonen kan felkällor som att 

forskaren känner undersökningspersonen, eller att intervjun avbryts gång på gång av 

störande moment (Forsberg och Wengström 2013). I de inkluderade artiklarna till 

föreliggande litteraturstudies resultat var informationen gällande omständigheter kring 

intervjuerna väldigt dåligt beskrivet. Detta medförde att författarna till föreliggande 

litteraturstudie hade svårt att resonera kring hur detta kunde ha påverkat resultatet i de 

inkluderade artiklarna. Dock är det enligt Forsberg och Wengström (2013) av stor vikt  
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att forskaren som leder intervjun intar en neutral roll, men ändå behåller närhet till 

undersökningspersonen. Av de inkluderade artiklarna vilka använde intervjuer som 

datainsamlingsmetod framgick det heller inte vart intervjuerna genomfördes. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) och Polit och Beck (2012) skall intervjuer genomföras 

i en ostörd miljö. Detta för att undvika störande moment.  

 

I fyra av de inkluderade artiklarna användes semistrukturerade intervjuer (Hintikka et 

al. 2009, Hurtig et al. 2012, Di Pierro et al. 2012 & Sandy 2013) och i två av de 

inkluderade artiklarna framgick inte specifikt vilken intervjuform som användes 

(Rissanen et al. 2011 & Rissanen et al. 2012). Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

och Polit och Beck (2012) genomförs semistrukturerade intervjuer på ett strukturerat 

sätt, ofta utifrån en ämnesguide. Ämnesguiden hjälper forskaren att organisera intervjun 

utifrån hur frågorna skall ställas samt i vilken ordning.  

 

4.3.2 Fokusgrupper  

Intervju i fokusgrupp innebär att en liten grupp människor intervjuas om ett speciellt 

ämne (Forsberg & Wengström 2013). Två inkluderade artiklar i föreliggande 

litteraturstudie använde sig av fokusgrupper som datainsamlingsmetod, denna metod 

användes tillsammans med intervjuer och skriftliga beskrivningar (Rissanen et al. 2011 

& Rissanen et al. 2012). Polit och Beck (2012) samt Forsberg och Wengström (2013) 

beskrev att en fokusgrupp borde vara en homogen grupp av människor. Polit och Beck 

(2012) beskrev att forskaren till studien hade en huvudroll för att alla 

undersökningspersoner i en fokusgrupp skulle bli delaktiga i diskussionen. Forsberg och 

Wengström (2013) belyste vikten av att forskaren hade en medhjälpare som förde 

anteckningar och observerade deltagarna under intervjun. I båda studierna vilka 

använde sig av fokusgrupper (Rissanen et al. 2011 & Rissanen et al. 2012) framgick 

tydligt att huvudforskaren hade en stor och viktig roll gällande datainsamlingen. 

Forsberg och Wengström (2013) lyfte nackdelen med fokusgrupper då intervjumetoden 

kunde medföra att deltagare med avvikande åsikter tystades ner. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie kunde inte hitta i någon av ovanstående studier att 

forskarna upplevt att någon av deltagarna inte hade kom till tals.  

 

4.3.3 Enkäter 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) kännetecknas en enkätundersökning av att 

många undersökningspersoner får svara på likadana frågor för att sedan sammanställa 

resultatet på gruppnivå. Även statistiska jämförelser kan göras med  
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enkätundersökningar (Forsberg & Wengström 2013). Enkäter var den mest 

förekommande datainsamlingsmetoden av de inkluderade artiklarna i föreliggande 

litteraturstudie. 8 av 15 artiklar använde sig av enkäter (Svensson et al. 2013, 

Zetterqvist et al. 2012, Landstedt et al. 2012, Jutengren et al. 2011, Madge et al. 2011, 

Laukkanen et al. 2013, Carmona-Navarro och Pichardo-Martinez 2012 & Rissanen et 

al. 2013). Enligt Forsberg och Wengström (2013) användes enkätundersökning 

vanligtvis vid kvantitativ omvårdnadsforskning. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie ansåg att enkäter var en passande och relevant datainsamlingsmetod för 

alla 8 artiklarna, detta baserades på att ingen av dessa artiklar hade som syfte att 

undersöka upplevelser. Enligt Forsberg och Wengström (2013) hade enkäter inte varit 

en passande datainsamlingsmetod om syftet hade varit att undersöka upplevelser. Enkät 

som datainsamlingsmetod var relevant i ovanstående artiklar då syftet var att 

exempelvis visa på statistiska skillnader och likheter.  

 

4.3.4 Observationsstudier  

För att helt kunna förstå komplexiteten i en situation kan deltagande i och observation 

av fenomen användas som forskningsmetod. Genom att använda observation som 

datainsamlingsmetod samlar forskaren direkt och på ett systematiskt sätt intryck via 

både syn och hörsel (Forsberg & Wengström 2013). I studien av Moran et al. (2009) 

framgick det inte om den var ostrukturerad eller strukturerad. Forsberg och Wengström 

(2013) menade att observationsstudier kan, precis som intervjuer, vara ostrukturerade 

eller strukturerade. Författarna till föreliggande litteraturstudie ansåg att studien av 

Moran et al. (2009) kunde vara av ostrukturerad typ. Forsberg och Wengström (2013) 

menade att en ostrukturerad observationsstudie ofta genomfördes när syftet var att 

utforska ett område på djupet.  

 

4.3.5 Skriftliga beskrivningar  

Skriftliga beskrivningar kan vara en källa för forskning. Texter och skrivna berättelser 

kan användas för att ge information om ett fenomen som inte kan undersökas genom 

direkt observation eller intervju (Forsberg & Wengström 2013). Studien av Rissanen et 

al. (2011) och studien av Rissanen et al. (2012) hade skriftliga beskrivningar med i sina 

datainsamlingsmetoder. Forsberg och Wengström (2013) belyste vikten av att forskaren 

tar ställning till äkthet, trovärdighet, representativitet samt meningsfullhet då kvaliteten 

i skriftliga dokument skall bedömas. Forskarna i studierna av Rissanen et al. (2011) och 

Rissanen et al. (2012) analyserade de skriftliga beskrivningarna noggrant för att de fyra 

ovanstående kriterierna skulle kunna bedömas.  
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4.4 Metoddiskussion 

Då syftet i föreliggande litteraturstudie var att beskriva självskadebeteende hos 

ungdomar samt vad sjuksköterskan kan uppmärksamma för att bemöta ungdomarna på 

ett professionellt sätt, kändes litteraturstudie som en adekvat metod för att få en översikt 

om den senaste forskningen (Polit & Beck 2012). Sökord valdes utifrån syfte och 

frågeställningar, dessa sökord användes i databaserna Cinahl och PubMed. Då dessa 

databaser gav tillfredsställande material nöjde sig författarna med dessa. Författarna 

valde att begränsa sökningarna till fem år för att artiklarna skulle beröra senaste 

forskningen, detta ökade litteraturstudiens aktualitet. Sökordet Sweden inkluderades i 

den systematiska sökningen vilket kan ses irrelevant utifrån valt syfte. Författarna valde 

att ha med Sweden som sökord för att få en förståelse att självskadebeteende är 

närliggande i vår framtida yrkesprofession.  

 

De valda artiklarna lästes och analyserades först enskilt av författarna till föreliggande 

litteraturstudie, för att sedan diskutera och sammanställa resultatet tillsammans, detta 

anser författarna är en styrka. Artiklar med både kvantitativa och kvalitativa ansatser 

användes i föreliggande litteraturstudie, detta styrker studiens resultat då olika 

perspektiv används för att komplettera varandra och minska begränsningar (Polit & 

Beck 2012). En svaghet i föreliggande litteraturstudie är att många artiklar utifrån den 

systematiska sökningen var skrivna av finska forskare, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att andra inkluderade artiklar styrker 

liknande resultat. Självmord och självskadebeteende gick ofta under samma begrepp i 

föreliggande litteraturstudies sökningar, på grund av detta kan relevant resultat gått 

förlorat då läst abstract inte svarat på syfte och frågeställningar.  

 

Författarna till föreliggande studie valde undersökningsgruppen ungdomar 13-18 år dels 

för att författarnas egen uppfattning varit att självskadebeteende debuterar i tonårsåldern 

samt att egna erfarenheter av människor i omgivningen med självskadebeteende varit i 

den åldern. Författarna anser även att ungdomar i tonåren kan vara komplicerade och 

svåra att komma nära och förstå sig på, det är mycket som händer både fysiskt och 

psykiskt, tonåren är en känslig period i livet. Vid sökning av artiklar användes Mesh-

termen adolescents vilket innefattade åldrarna 13-18 år. En svaghet med valet av 

undersökningsgrupp var att vissa inkluderade artiklar berörde ett större eller mindre 

åldersspann. Detta kan ha påverkat resultatet i studien då vissa delar inte berörde 

specifikt åldrarna 13-18 år. Författarna har svenska som modersmål vilket medförde 

risk för feltolkningar vid översättning från engelska till svenska. Författarna har dock  
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gemensamt läst alla inkluderade artiklar och diskuterat innehållet för att eliminera 

eventuella misstolkningar. En styrka med studiens resultat är att de inkluderade 

systematiskt sökta artiklarna hade stor geografisk spridning, vilket styrker resultatets 

trovärdighet. 

 

4.5 Kliniska implikationer  

Att skada sig själv är ett utbrett beteende bland personer med psykiska problem. Detta 

beteende är fortfarande någonting som är missförstått av många sjuksköterskor. 

Missförståndet tros bero på brist på specialiserad utbildning för att hantera dessa 

beteenden. Som konsekvens till detta blir ofta vården otillräcklig och olämplig (Sandy 

2013). Sjuksköterskor kan på flertalet vårdavdelningar komma i kontakt med ungdomar 

och självskadebeteende. Genom att ge sjuksköterskan ökad kunskap om förekomst, 

tillvägagångssätt, tidiga tecken samt bakomliggande orsaker kan detta leda till att 

sjuksköterskan kan uppmärksamma beteendet. Detta kan innebära att sjuksköterskan 

kan sätta in resurser i tidigt stadie. Med ökad kunskap och förståelse kan sjuksköterskan 

bemöta ungdomen med ett professionellt förhållningssätt. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie har erfarenhet av att en äkta medmänsklig omvårdnad till patienter med 

psykisk ohälsa skapar en förtroendefull relation vilket kan leda till öppna samtal och ett 

steg i den läkande processen.  

 

Föreliggande litteraturstudie visade att självskadebeteende är ett utbrett och alltmer 

förkommande problem i dagens samhälle. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

anser därför att det behövs mer forskning gällande självskadebeteende för att 

sjuksköterskan ska få en ökad kunskap och förståelse till dessa ungdomar och deras 

handlingar. I studier framkom att få sjuksköterskor har specialistutbildning kring 

psykisk ohälsa, därför anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det krävs mer 

utbildning till sjuksköterskan för att kunna bemöta dessa ungdomar på ett professionellt 

sätt. Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att professionellt bemötande från 

sjuksköterskan gjorde att ungdomen vågade söka hjälp, vilket författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser borde lyftas, vilket kan leda till att fler ungdomar 

uppsöker vård. Författarna till föreliggande litteraturstudie upplevde att sjuksköterskor 

som mötte ungdomar med självskadebeteende ofta var stressade och osäkra, vidare 

forskning och utbildning kan minska stressen och ge effektivare hantering. 

 

4.6 Slutsats  

Självskadebeteende är ett komplext och vanligt förkommande problem bland ungdomar  
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i dagens samhälle. Det visade sig att självskadebeteende kunde uppstå utan någon 

specifik uppenbar historia, trauma eller psykiska problem men det kunde även vara 

någon specifik bakomliggande orsak. Vanligt förekommande bakomliggande faktorer 

till självskadebeteende kunde vara psykiska, fysiska och sexuella övergrepp. Att 

sjuksköterskan fick ökad förståelse till självskadebeteendet med fokus på 

bakomliggande orsaker samt vad sjuksköterskan kunde uppmärksamma för signaler var 

av stor vikt. Att bemöta ungdomar med självskadebeteende innebar att sjuksköterskan 

borde ha ett professionellt medmänskligt bemötande samt utgå från ett holistiskt synsätt.  
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self-cutting: descriptions of 347 

adolescents aged 13-18 years 

Beskriva de faktorer som kan 

bidra till stopp av självskärande 

bland ungdomar 13-18 år. 

Faktorer förknippade med självskärande 

och betydelsen i samband med det var 

de viktigaste faktorerna som bidrog till 

upphörande av självskada. Personliga 

faktorer samt andra människor var också 

viktiga. 

Sandy, P.T. 2013 

Motives for self-harm: views of nurses 

in a secure unit 

Undersöka sjuksköterskors 

förklaringar av motiven för 

självskada hos ungdomar 

Vissa hävdar att självskada används för 

att återta kontrollen, kommunikation i 

nöd, straffa sig själv och manipulera 

andra. Medan vissa hävdar att självskada 

sker för att säkra uppmärksamheten. 

Svensson, F., Fredlund, C., Svedin, 

CG., Priebe, G & Wadsby, M. 2013. 

Adolescents selling sex: exposure to 

abuse, mental health, self-harm 

behaviour and the need for help and 

support--a study of a Swedish 

national sample 

Att undersöka ungdomar som 

säljer sex beträffande sexuell, 

psykisk och fysisk misshandel 

Ungdomar som säljer sex utsätter sig för 

mer sexuellt, mentalt och fysiskt 

missbruk. Deras psykiska hälsa är sämre 

och de söker mer hjälp och stöd för 

konsekvenserna som uppstår av att sälja 

sex. 

Zetterqvist, M., Lundh, LG & Svedin, 

CG. 2012. 

A comparison of adolescents 

engaging in self-injurious behaviors 

with and without suicidal intent: self-

reported experiences of adverse life 

events and trauma symptoms 

Att undersöka överlappande och 

urskiljbara funktioner i grupper 

med olika typer av 

självskadebeteende 

Ungdomar med frekvent 

självskadebeteende rapporterade fler 

motgångar och traumasymtom än de 

med färre frekvent självskada. 

 
 

 

 
 


