
Abstrakt 
 

Bakgrund: Självskadebeteende, definierades som ett beteende, där individen skadar sig själv 
utan avsikt att dö, eller en upprepad, självtillfogade kroppsskada som bevisligen inte 
medförde livsfara. Förekomsten av självskadan är vanligare bland ungdomar än bland den 
övriga befolkningen och den är högre bland flickor än bland pojkar. År 2000 vårdades i 
Sverige 2,5 flickor/1000 invånare och 1 pojke/1000 invånare på grund av självdestruktiva 
handlingar och dess konsekvenser. Syftet: med denna litteratur studie var att belysa 
omvårdnad för ungdomar med självskadebeteende. Metod: Artiklarna söktes i PudMed, 
Psycinfo och Cinahl, granskades och analyserades med innehållsanalys. Resultat: Patienter 
upplever att hjälpinsatser inte är lättillgängliga. Oviljan att söka stöd för självskada uttrycks 
starkast av patienter vars livshistoria kännetecknas av traumatiska händelser i livet, speciellt i 
barndomen vilka lett till en bristande copingstrategi. Diskussion: Det fanns speciella 
samhällsbaserade insatser som fokuserar på att ge eftervård för förebyggande syftet samt 
integrerat stöd för ungdomar med självskadebeteende. Slutsats: Att ha tillgång till sociala 
nätverk och socialt stöd, och att kunna diskutera problem med släktingar, bedömds vara lika 
viktigt som tillgång till psykiatrisk vård. Ungdomar med självskadebeteende tog emot 
professionell hjälp helst när vårdpersonalen erbjöd trygghet och förtroendeingivande 
medmänsklighet. 
 
Nyckelord: dagliga livet, litteraturstudie, omvårdnad, sjuksköterska, självskadebeteende, 
ungdomar. 
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Bakgrund 
Förekomsten av självskada är vanligare bland ungdomar än bland den övriga 

befolkningen i världen, och den är högre bland flickor än bland pojkar. En studie ifrån 

Danmark visar att flickorna hade skadat sig själva minst en gång (Straarup, 2008, s. 

31). Pojkar har fler ursäkter för sina sår än vad flickor har. De kan lättare komma 

undan med att säga att de har varit i slagsmål eller gjort något annat som kan leda till 

skador, därför upptäcks de sällan (Shapiro, 2008).  I Sverige vårdades 2,5 flickor/1000 

invånare och 1 pojke/1000 invånare på grund av självdestruktiva handlingar och dess 

konsekvenser (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Självskadebeteende definieras som ett beteende där individen skadar sig själv utan 

avsikt att dö, eller en upprepad, självtillfogad kroppsskada som bevisligen inte medför 

livsfara. Detta beteende indelas i två grupper: impulsivt självskadebeteende och 

tvångsmässigt självskadebeteende. I det impulsiva självskadebeteendet förekommer 

hudskärning, hudbränning och hudrispning med nålar, olika typer av slag mot 

kroppen, eller att kasta sig mot t ex en vägg. Grov självskada kan förekomma hos 

ungdomar som tillhör den impulsiva självskadegruppen. Det är den mest dramatiska 

och livshotande formen av självtillfogad kroppsskada. Grov genital självskada är 

vanligast (Shapiro, 2008). Självskadebeteende består av flera händelser och former av 

självskada, och börjar i puberteten med låg dödlighet och pågår under många år. 

Symtomen är ångest, förtvivlan och ilska som förknippas med beteendet (Holdsworth, 

Belshaw och Murray, 2001). Det finns många olika sätt att skada sig själv. Det kan 

variera från att man drar en engångsrakhyvel över armen till att man amputerar sitt 

ben (Straarup, 2008, s. 29). 

 

De vanligaste orsakerna till självskada är att minska spänning eller lindra dysforiska 

känslor, men skälen kan också omfatta självstraffning, personliga skäl, 

sensationssökande och anti-dissociationsmekanismer. Icke suicidal självskada 

förknippas oftast med drogmissbruk, depression, ångest, impulsivitet, och dålig 

självförtroende (Nixon, Cloutier och Jansson, 2008). 

 

Stereotyp självskada rör sig om upprepade, fixerade, monotona, ofta rytmiska 

handlingar, inte sällan utan speciellt tanke- eller känslomässig innehåll. Självskadan 

kan variera, allt från en mindre vävnadsskada till omfattande och livshotande 
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kroppsskada. Stereotyp självskada kan förekomma vid utvecklingsstörning, autism 

och medfödda genetiska defekter som Prader Willis, Cornelia de Langes och Lesh-

Nyhans syndrom (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Termen adolescens kan definieras som perioder mellan pubertet och vuxenålder, den 

tid då individen förändras från barn till vuxen. Den inrymmer stora fysiska och 

psykiska förändringar. Utvecklingen kan variera mellan pojkar och flickor, dvs. 

pojkar utvecklas senare än flickor. Under adolescensen definieras jaget och 

objektsrelationerna utvecklas. Överjaget är försvagat under adolescens första period 

pga regression och beroende av gänget, impulskontrollen och jagidealet är då svagt 

utvecklat. Självkänslan är därför svår att reglera. I den senare adolescensen blir både 

överjaget och jagidealet starkare utvecklad (Gillberg och Hellgren, 2000, s.96-98; 

Whotton, 2002 ). Enligt Jerlang et al. (2008, s. 107-108) kallas denna kris ”identitet 

kontra identitetsförvirring eller negativt identitet”. Om den unge inte lyckas passera 

denna kris, blir konsekvensen ångestupplevelser som i sin tur kan leda till 

identitetsförvirring eller negativ identitet.  

 

Om en persons agerande befinns socialt oacceptabelt kan det tolkas som en form av 

psykisk åkomma. Ett diagnostiskt kriterium och medicin tillämpas på självtillfogade 

skador när de faller inom ramen för ”Psykisk ohälsa”. Men på en känslomässig nivå 

kan det handla om en överlevnadsstrategi, det vill säga, coping (Anderson, Woodward 

och Armstrong, 2004). WHO har definierat psykisk hälsa som förmågan att leva 

tillsammans med andra och att förlika motstridiga tendenser i eget sinne på ett 

balanserat, väl övervägt och socialt acceptabelt sätt. Vid psykisk ohälsa har 

människan mer eller mindre omfattande rubbningar i sin psykiska funktion, det vill 

säga tänkande, känslor och vilja (Kristofferssen, Nordvedt och Skaug, 2008, s. 37, 

56). 

 

När tonåringen är identifierad som en person som självskadar sig är målet med 

omvårdnad intervention, att få tillgång till vård före dessa mer allvarliga 

följdsjukdomar utvecklas samt rådgivning. En framgångsrik omvårdnadsbehandling 

gynnar och främjar en god hälsa och erbjuder effektiva copingstrategier (Shapiro, 

2008). 
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Dialektisk beteendeterapi (DBT) behandling består av att hjälpa patienten lära sig 

färdigheter och utveckla kompetenser för att övervinna de känslomässiga 

dysregleringar som anses vara en grundläggande och karakteristisk brist hos 

ungdomar med självskadebeteende (James et al. 2008). 

 

Travelbees omvårdnadsteori beskrivs av Kirkevold (1992, s. 139-141) som en teori 

enligt vilken sjukdom och lidande i första hand är en personlig upplevelse. Trots att 

sjukdom och lidande av många människor upplevs som meningslöst, kan sådana 

erfarenheter faktiskt vara meningsfulla och innebära en möjlighet till självutveckling. 

Målet för omvårdnaden är att hjälpa patienten att uthärda och bemästra sjukdom och 

lidande och finna en mening i sin upplevelse. När en person söker hjälp på grund av 

att han upplever ett problem eller befinner sig i en krissituation, är han i behov av 

omvårdnad. Den enskilda individen sätts i centrum och det viktigaste redskapet består 

i en medveten och nära mellanmänsklig relation präglad av ömsesidigt förtroende 

mellan patient och sjuksköterska. 

 

DBT lär ungdomarna att hantera och kontrollera deras självskadebeteende och 

känslor. Förbättringen visas på alla nivåer av psykopatologi, och på längre sikt visas 

förändringar i patientens dysfunktionella tankeprocesser samt beteende och minskning 

av depression. DBT anses förbättra patienters patologi samt förhindra uppkomsten av 

Borderline personlighetsstörning. DBT behandlingen består av fyra steg. I steg 1 är 

fokus på att stabilisera patienten samt uppnå beteendemässig kontroll. Målet är att 

minska livshotande självdestruktivt beteende, terapistörande beteende, 

livskvalitetsstörande beteende, samt att öka beteendefärdigheter.  I Steg 2 ligger 

koncentrationen på att behandla problem relaterade till några tidigare trauman. I steg 3 

läggs tonvikten på utveckling av självkänsla och en effektiv förvaltning av problem i 

det dagliga livet. Steg 4 syftar till att optimera kapaciteten hos den enskilde att 

utveckla och skaffa sig nya erfarenheter (James et al. 2008). 
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Syfte 
 Syfte var att belysa omvårdnaden för ungdomar med självskadebeteende 

 

Frågeställningar 

• Hur kan självskadebeteende påverka ungdomar i det dagliga livet?  

• Vilka faktorer påverkar ungdomars självskadebeteende? 

• Vilken form av stöd har ungdomar med självskadebeteende behov av? 

 

Metod 
I litteraturstudien inkluderades relevanta artiklar som stämde överens med studiens 

syfte och frågeställning.  De inkluderade artiklarna granskades och sammanställdes 

till ett resultat (jfr. Forsberg & Wengström, 2008, s. 34). 

 

Inklusion/ exklusionskriterier 
Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var att artiklarna skulle vara 

vetenskapliga och engelskspråkiga med år publicering mellan 2000-2010. Studierna 

handlar om ungdomar med självskadebeteende. De exkluderade artiklar var de som 

inte är engelskspråkiga och inte stämmer överens med studiens syfte och 

frågeställningar. Kriterier på artikelsökning omfattade begränsning på ungdomar från 

13-18  år. Artiklarna som inte belyser syftet exkluderades. 

 

Litteratursökning 
Litteraturstudien gjordes genom sökning av vetenskapliga artiklar, utan limits, i 

databaserna Pubmed, Psychinfo och Cinahl (se tabell 1). Följande sökord användes: 

adolescent, selfharm, self injurious, experience, needs och support. Manuell sökning 

genomfördes med hjälp av MIMA Bibliotekskatalogen. Kvaliteten på artiklarna 

värderades noggrant och klassificerades enligt SBU/SSF nr 4 (1999). 
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Nedan redovisas litteratursökningen 

Tabell 1 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Relevanta 
artiklar 

Utvalda 
till 
granskning 

Inkluderad 
i studien 

Pub 
Med 

100122 Adolescent 
AND self 
harm 

1465 12 6 3 

Pub 
Med 

100122  Adolescent 
AND self 
harm AND 
experience 

71  8 7 3 

Pub 
Med 

100122 Adolescent 
AND self 
harm AND 
experience 
AND needs  

7 5  3 2 

Pub 
Med 

100122 Adolescent 
AND self 
harm AND 
experience 
AND needs 
AND 
support 

4 1 1 1 

Cinahl 100124 Adolescent 
AND self 
harm 

94 7 3 3 

Cinahl 100124 Adolescent 
AND self 
harm AND 
experience 

7 4 2 2 

Cinahl 100124 Adolescent 
AND self 
harm AND 
experience 
AND needs 
AND 
support 
 

3 1 1 0 

Psychinfo 
 

100126 Adolescent 
AND self 
harm 

1 1 1 1 
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Litteraturstudiens betydelse  
Svensk sjuksköterskeförening (SSF) anser att det finns ett stort behov av systematiska 

litteraturstudier inom omvårdnad. Resultaten för sådana studier kan utgöra underlag 

för sjuksköterskor att utveckla användbara kliniska riktlinjer. Evidensbaserad 

omvårdnad är en process av systematisk insamling, kvalitetsgranskning och 

användning av bästa tillgängliga forskningsresultat (Forsberg & Wengström, 2008, s. 

22-23). 

 

 Klassificering och värdering av studier 
Klassificering utförs enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s.15 -16) och indelas i följande 

grupper: 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där man gör 

en slumpmässig fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

 

• Prospektiv studie (P). En typ av studie som innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. 

 

•Retrospektiv studie (R). Här analyseras ett historiskt material, med hjälp av 

exempelvis journalhandlingar. 

 

• Kvalitativ studie (K). I denna studie analyseras data som 

har samlats in genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att 

fördjupa förståelsen för studerade fenomen, till exempel personens upplevelser 

och erfarenheter Se bilaga 2 tabell 1 & 2.  

 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitéer har bedömts utifrån en 

tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II) eller låg vetenskaplig kvalité 

(III) (SBU/SSU nr. 4. 1999, s. 16). 
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 Bearbetning 
Bearbetning har gjort enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17) i tre faser. 

Fas 1 
En första genomgång utfördes av läsning av titlar och abstrakt. När dubbletter hade 

sorterats bort återstod 150 artiklar. Efter genomgång av abstrakt bedömdes 39 artiklar 

motsvara studiens syfte och skrevs ut i fulltext. 

 

Fas 2 
De 39 valda vetenskapliga artiklarna lästes upprepade gånger med fokus på studiens 

syfte och frågeställningar. Artiklarna kom noggrant att genomarbetas enligt SBU/SSF 

nr 4 (1999, s. 15– 16). Efter denna genomgång exkluderades ytterligare 15 artiklar 

som inte motsvarade studiens syfte samt gick 24 vetenskapliga artiklar vidare för 

kvalitetsbedömning och 15 artiklar exkluderades. 

 

Fas 3 
De 24 artiklarna klassificerades och värderades enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s.15 -16). 

Avslutningsvis utvärderades artiklarnas kvalitet enligt kriterier för utvärdering av 

kvalitativ forskning enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s.15 -16). Efter granskning 

inkluderades femton (15) artiklar till studien. Se Bilaga 3. De exkluderade 

vetenskapliga artiklarna motsvarade inte studiens syfte och frågeställningar eller 

inkluderingskriterierna se bilaga 4. 

 

Analys  
En innehållsanalys gjordes efter granskningen och kvalitetsbedömningen (jfr Forsberg 

& Wengström, 2008, 2. 150-151). I artiklarnas resultat framträdde begreppen som 

bildade gemensamma mönster. Begrepp med samma innebörd sammanfördes under 

kategorier. Sammantaget bildades fyra kategorier. Dessa var ungdomars behov av 

stöd, självskadebeteendens påverkan på det dagliga livet, omvårdnad vid 

självskadebeteende och faktorer som påverkar självskadebeteende samt elva 

subkategorier. Exempel på innehållsanalysen presenteras i bilaga 5 tabell 1. 
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Etisk granskning 
Inkluderade artiklar i studien publicerades i vetenskapliga tidskrifter och detta innebär 

att hänsyn till etiska aspekter har tagits. Vetenskapsrådet har gett ut riktlinjer för god 

medicinsk forskning samt betonar att fusk och ohederlighet inte får förekomma inom 

forskning. Etiska överväganden vid systematiska litteraturstudier ska göras 

beträffande urval och presentation av resultat. Därför är det viktigt att välja studier 

som har fått tillstånd från etiska kommittén eller där noggranna etiska överväganden 

har gjort. Det är även väsentligt att alla artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas 

och presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen (jfr Forsberg 

& Wengström, 2008, s. 77). 

 
Resultat 
Litteraturstudiens resultat omfattar sammanlagt 15 vetenskapliga artiklar varav 6 

artiklar är kvalitativa och 9 kvantitativa. Studierna utfördes i Australien, 

Storbritannien, Tyskland, USA, Irland och Finland. En presentation av studiernas 

klassificering och värdering se bilaga 2. 

 

Ungdomars behov av stöd 
Önskan eller vilja att engagera sig med externt hjälp och stöd är inte enhetlig. Vissa 

patienter uttrycker en specifik ovilja att söka och ta emot hjälp som erbjuds. 

De som var ovilliga att samarbeta med vårdpersonal är mer benägna att skada sig 

själva under en lång period. Patienter upplever att hjälpinsatser inte är lättillgängliga. 

Oviljan att söka stöd för självskada uttrycks starkast av patienter vars livshistoria 

kännetecknas av traumatiska händelser i livet, speciellt i barndomen vilka lett till en 

bristande copingstrategi. Patienter som uttryckte negativa känslor om sina 

erfarenheter av interventioner för självskador deklarerar ofta en medvetenhet om sina 

rättigheter som patient, och dessa patienter förknippas ofta med någon form av 

missbruk, speciellt alkoholberoende. Flera patienter uttryckte sitt missnöje över 

förlängda väntetider för ett möte med kurator eller en rådgivare efter sjukhusvistelse. 

Vederbörande har en rädsla att upprepa självskadan i väntan på kallelse från kuratorn. 

Vissa uttryckte en större vilja att samarbeta med de olika hjälpinsatserna, dels att 

sträva efter minskning av sina egna skadebeteende och på lång sikt vara i kontakt med 

professionell hjälp. De viktigaste insatserna som de flesta patienter identifierade är 

tillgängligt eftervård efter utskrivning från sjukhuset. De föredrar helst 
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samhällsbaserad vård och att vara i kontakt med vissa yrkesutövare såsom 

psykiatriska sjuksköterskor och annan kompetent personal som har specialkunskaper 

och erfarenhet inom självskadebeteende, samt har potential att bygga upp långsiktiga 

relationer med sina vårdtagare. Majoriteten av patienterna beskriver 

sjukhuspersonalen mycket positivt, såsom vänliga och förstående. De patienter som 

står i kontakt med dylik personal under en längre tid tenderar att vara nöjda med 

hjälpen de får (Hume och Platt, 2007 Law et al. 2009). Enligt McAndrew och Warne 

(2005)  upplever patienter att de inom psykiatrisk vård erbjuds kontakt med enbart 

manlig vårdpersonal, vilket bidrar att de inte kan berätta om sin situation och att de 

blev ignorerade av kvinnlig vårdpersonal. Personalens attityder har påverkat dessa 

patienters livssituation. 

 

Att ha tillgång till sociala nätverk och social stöd, och att kunna diskutera problem 

med och släktingar, bedöms vara lika viktigt som tillgång till psykiatrisk vård. En 

betydande del av ungdomar som hade börjat skada sig själv i barndomen rapporterar 

en brist eller saknande av socialt stöd från närstående (Storey et al. 2005).  

 

En bra relation med syskon visades sig vara till stor hjälp för ungdomar med 

självskadebeteende (Rissanen et al. 2009). Tuisku et al. (2009) kom fram till att 

deprimerade ungdomar med självskadebeteende som upplever mindre stöd och 

feedback från familjen och har svårare depressiva symtom. Lågt föräldrastöd och 

acceptans leder till självmordstankar hos ungdomar med självskadebeteende samt 

mindre möjlighet att prata med familjemedlemmar eller att söka stöd från sina 

föräldrar gör att dessa ungdomar skadar sig själva. 

 

Rissanen et al. (2009) studie visar att föräldrar beskrivs som de främsta hjälparna till 

ungdomar och en faktor som möjliggör den hjälpen är förståelse för 

självskadebeteende. Problem i kommunikationen med ungdomar på grund av 

föräldrarnas avvisande, okunskap om fenomenet, oförmåga att hjälpa samt deras brist 

på tid förvärrar ungdomarnas tillstånd. 

 

Ungdomar är mer benägna att söka hjälp och få hjälp från sina vänner än från andra 

grupper. Ungdomar med självskadebeteende identifierar inte att de har allvarliga 
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problem. De känner behov av hjälp men söker inte hjälp själva eftersom, vänner är 

den vanligaste gruppen som ungdomar anser att de kan prata med om de problem som 

berör dem (Evans et al. 2005). Att kunna diskutera problem med vänner har bedömts 

vara mycket viktigt. Vänner erbjuder primärt stöd/omsorg för att skydda och att 

minska risken för upprepande självskador (Storey et al. 2005). 

 

Rissanen et al. (2009) och McDonald et al. (2007) beskriver hur 

samarbete/kommunikation mellan hälso – och sjukvårdspersonal och familjen har 

gynnat ungdomarnas välbefinnande samt påpekar även att ungdomar tar emot 

professionell hjälp helst när vårdpersonalen erbjuder trygghet och en förtroendefull 

mänsklig relation, och föräldrarna anser att vårdpersonal har en omfattande roll i 

ungdomarnas hälsa. Kunskap om självskadebeteende bland sjukvårdspersonal 

identifierades som en viktig faktor för att göra deras tillvägagångssätt professionellt 

vid bemötande av ungdomar med självskadebeteende. I Hume och Platts (2007) studie 

framkom att nästan alla patienter uttrycker en önskan om ömsesidigt stöd och 

gemensam förståelse och stödgrupp från andra med självskadebeteende.  

 

Självskadebeteende och det dagliga livet 
Ungdomar som behandlas på sjukhus för sitt självskadebeteende upplever känslor av 

skuld och skam samt har obehagliga minnen av vistelsen, vilket leder till ensamhet 

och skam för sitt beteende samt upprepade försök att skada sig själv (Hume och Platt, 

2007; Rissanen et al. 2009). 

 

Enligt Storey et al. (2005) beskriver ungdomar sina möten med rådgivare och deras 

kliniska bemötande som negativa på grund av de inte blivit bekräftade och sedda, och 

ungdomarna får således en negativ bild av mötet. I Tuisku et al. (2009) studie 

framkom det att ungdomar med självskadebeteende strävar efter bekräftelse från 

vänner. Bristande feedback och bekräftelse från familjen är särskilt skadliga för 

ungdomars psykosociala hälsa. Brist på bekräftelse samt att inte bli sedd leder till att 

ungdomarna hamnar i en ond cirkel, såsom alkoholmissbruk som en snabb 

ångestdämpande effekt och som ett medel som självhjälp och tröst (Hintikka et al. 

2009; McMahon et al. 2010). 
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I Evans et al. (2005) och Stanford och Jones (2009) studie framkom att ungdomar 

med självskadebeteende har nedsatta copingstrategier och har svårare att hantera 

stressiga situationer jämfört med andra ungdomar. De har svårigheter med beteende 

och kognitiva copingstrategier. De uttrycker sin förtvivlan genom självskadebeteende 

och isolerar sig från omgivningen. De vanligaste överlevnadsstrategierna som 

ungdomar med självskadebeteende använder sig av är att bli arg och pratar med någon 

eller väljer att hantera sin oro eller upprördhet med alkohol. Hintikka et al. (2009) 

beskriver att dessa ungdomar som skär sig använder alkohol som ett medel för 

självhjälp, som på lång sikt förvärrar deras symtom betydligt.  Rissanen et al. (2009) 

framkom att ungdomar med självskadebeteende använder sig av att skriva ner sina 

destruktiva känslor och tankar samt uttrycker sig med svordomar som ett sätt att lindra 

nedstämdhet och för att ta kontroll över situationen.  

 

Omvårdnad vid självskadebeteende 
Enligt Schoppmann et al. (2007) upplevs sjuksköterskans omvårdnadshandlingar av 

ungdomarna som gynnsamma på grund av att sjuksköterskan förstår patienternas 

levda erfarenheter och bemöter dem med respekt. Sjuksköterskan identifierar behovet 

av hjälpinsatser som syftar till att minska spänningen eller att förhindra alienation hos 

ungdomar med självskadebeteende. Sjusköterskans roll är att vara en guide under en 

viss tid. Hon ska kunna avläsa patientens behov av vård och behandling. Detta innebär 

till exempel att visa en fysisk närvaro och att ta hand om vederbörande vid akut 

nödlidande, vilket förmedlar skydd, trygghet och säkerhet. För att tillit och förtroende 

för sjuksköterskan ska utvecklas är det nödvändigt att sjuksköterskan har ett 

respektfullt förhållningssätt gentemot patienten. McAndrew och Warne (2005) 

beskriver att psykiatrisjuksköterskan kan försöka tillgodose dessa individer genom att 

effektivt lyssna och förstå komplexiteten i vederbörandes livsberättelse, vilket 

underlättar förståelse för många aspekter av det psykiska hälsofrämjande arbetet. För 

att kunna bemöta de komplexa behoven hos ungdomar med självskadebeteende 

behövs en dubbel strategi som är absolut nödvändigt. Dels att åtgärda de inbördes 

begränsningarna på kort sikt, till exempel kognitiv beteendeterapi, korta inlägg terapi 

och dels farmakologi. 
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Enligt Barr et al. (2004) finns det ett samband mellan patienter som önskar tidig 

utskrivning och användning av alkohol eller narkotika. Studien konstaterar att dessa 

ungdomar är mer benägna att självskada sig än dem som fortsatte vara inskrivna. 

 

Faktorer som påverkar självskadebeteende 
I Hays och Meldrums (2009) studie framkom det att både traditionell och mobbning 

är en faktor till självskador. Mobbing framkallar negativa känslor och minskar 

ungdomarnas sociala nätverk vilket får skadliga konsekvenser. I negativa känslor 

ingår ångest, oro, depression och låg självkänsla.  Dess ungdomar är oftast olyckliga, 

har humörsvängningar, känner ingen kärlek, känner sig värdelösa samt har dålig 

självförtroende. McMahon et al. (2010) beskriver att självskador förknippas starkast 

med allvarlig fysisk mobbing. Ungdomar som utsatts för sådan mobbing har nedsatt 

koncentrationsförmåga i skolan och upplever ångest och impulsivitet. 

 

Enligt Mcdonald et al. (2007) är självskadebeteende knutet till missbruk i unga år 

och/eller missbruk i familjen.  Studien visar att ungdomar missbrukar receptbelagda 

läkemedel. 

 
 Hay och Meldrum (2009) visar att självskador är sannolika bland ungdomar som har 

upplevt fysiska eller sexuella övergrepp, vilka medför låg självkänsla, impulsivitet, 

och depressions- och ångestkänslor. McMahon et al. (2010) betonar att dessa 

ungdomar tvingats att delta i sexuella aktiviteter mot sin vilja. 

 
I Subba et al. (2009) studie påvisas att ungdomar i Nepal med självskadebeteende 

skadar sig själva på grund av fattigdom och sämre livskvalitet i deras omgivning. Det 

är vanligare att unga flickor drabbas än pojkar. Dock är förgiftning den mest använda 

metoden både hos pojkar och flickor. Enligt McMahon et al. (2010) förknippas 

ungdomarnas självskadebeteende med en negativ händelse i familj såsom ett dödsfall, 

sjukdom och skilsmässa. Mcdonald et al. (2007) hävder att vissa ungdomar som 

självskadar sig kommer från dysfunktionella kaotiska familjer. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa omvårdnad för ungdomar med 

självskadebeteende. I resultatet framkom det fyra kategorier som belyste 

ungdomarnas behov av stöd, självskadebeteende påverkan på det dagliga livet, 

omvårdnad vid självskadebeteende och faktorer som påverkade självskadebeteende 

och elva subkategorier som belyste möte med vården, stöd, skuld och skam, 

bekräftelse, coping, sjusköterskans förhållningssätt, mobbing, sexuellt övergrepp, 

missbruk och trauma. Självskadebeteende förknippas oftast med mobbning, sexuella 

övergrepp, alkohol- och drog missbruk, sökande av uppmärksamhet, traumatiska 

händelser, brist på ömhet etcetera. Att skada sig själv kan tyda på en maladaptiv 

coping och används av ungdomar för att reglera sina känslor. Bristande feedback och 

bekräftelse från familjen är särskilt skadligt för ungdomars psykosociala hälsa.  

Ungdomar med självskadebeteende upplever ensamhet och skam för sitt beteende. För 

att kunna hjälpa, ha förståelse samt ge god omvårdnad är det viktigt att ha en 

helhetsinblick på ungdomarnas upplevelse av det dagliga livet. I studien av Hume och 

Platt (2007) har det visat sig att patienter hade olika erfarenheter och attityder 

avseende insatser angående självskadebeteende.  Det finns speciella samhällsbaserade 

insatser som fokuserar på att ge eftervård för förebyggande syfte samt integrerat stöd 

för ungdomar med självskadebeteende. Patienters erfarenhet av bemötande av 

vårdpersonal var påfallande olika. Viljan att engagera sig med de olika vårdteamen 

var inte ömsesidig alla gånger. En tolkning av studien är att ha insatser som förmedlar 

trygghet och respekt mot ungdomar med självskadebeteende och hjälper dem att 

utveckla autonomi samt att lära dem färdigheter för att övervinna emotionella 

rubbningar. Dessa insatser kan bestå av ett vårdteam med kurator psykologer, 

psykiatrisjuksköterskor och behandlingsassistenter. De flesta ungdomar med 

självskadebeteende upplever bemötandet från vårdpersonalen positivt, däremot var 

patienter med alkoholmissbruk mindre nöjda med mötet med vårdpersonal.  

Storey et al. (2005) beskriver att tillgång till sociala stöd, från vänner, släktingar och 

vårdpersonal kan vara en viktig faktor för ungdomar med självskadebeteende.  En 

tolkning till resultatet är att stöd är ett hjälpverktyg mot depression, ångest samt 

känslomässig frustration hos ungdomar med självskadebeteende, samtidigt som det 

främjar deras psykiska välbefinnande. 
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Schoppmann et al. (2007) beskrev till att patienterna upplever sjuksköterskans 

omvårdnadsutövande till stor hjälp, samtidigt gynnas vederbörandes välbefinnande 

genom samarbete/kommunikation med familjen. Sjuksköterskans stöd till dessa 

ungdomar och deras familjer är omfattande. Stödet består av att ge korrekt 

information om vad som är känt om de motiverande faktorerna av självskadebeteende 

samt diskuterar väsentliga alternativ för hälsofrämjande strategier utifrån en holistisk 

syn på dessa ungdomar och deras familj. Sjuksköterskan upplyser familjen med 

utvärderingar som omfattar svårigheter både i deras förflutna och i nuet som kan 

påverka den nuvarande situationen i hälsofrämjandesyfte. Sjuksköterskan föreslås ta 

en individualiserad syn för att hjälpa dessa föräldrar att minska eller bemästra stressen 

på ett sätt som passar deras livsstil, kanske genom att uppmuntra användningen av 

alternativa behandlingar eller föreslå strategier för att förbättra allmän hälsa och 

välbefinnande. Sjuksköterskan fokuserar på problemlösning beträffande de negativa 

faktorerna och försöker bygga förtroende och hjälpa ungdomarna att utveckla 

färdigheter för att klara sin vardag, inklusive avslappningsteknik, konst och kognitiv 

beteendeterapi, DBT samt öka förståelse av alkoholens och drogers effekter på humör. 

Sjusköterskan kan utnyttja sin kommunikationsförmåga för att öka ungdomarnas 

självkänsla. Travelbees omvårdnadsteori säger att :  

Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella sjuksköterskan 

hjälper en individ, en familj eller ett samhäller att förebygga eller bemästra 

erfarenheter av sjukdom och lidande, och vid behov finna en mening i dess 

erfarenheter (Kristofersen, Nortvedt och Skaug, 2006, s. 27). 
 
En tolkning av Travelbees omvårdnadsteori är att hjälpa ungdomar att hantera, bära 

och finna mening i deras upplevelser och lidande i det dagliga livet. Det är viktigt att 

sjuksköterskan ger hopp, tillit, uthålligt och mod, för ungdomar kan ha kontroll över 

sitt eget liv och öde också i extrema situationer. 

 

Kriser uppstår vid yttre konflikter där det förekommer en förlust eller hot om förlust 

samt där det ställs nya större krav på den unge individen än tidigare. Om den unge 

individen inte lyckas att genomleva denna kris, kan det leda till en identitet förvirring 

eller negativ identitet, som i sin tur kan ge ångestupplevelser (Jerlang et al 2008, s. 

23,93)  
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I studien av Evans et al. (2005) beskrevs att ungdomar med självskadebeteende eller 

tankar på självskada har nedsatta copingstrategier att hantera stressiga situationer i 

jämförelse med andra ungdomar.  Ungdomar strävar ofta efter makt och jämställdhet. 

Om den enskilde ungdomens status är labil, om rättigheterna inte är klart definierade 

kommer han/hon att sakna möjlighet att påverka händelser eller ta kontroll över sitt 

liv. Ungdomarna med självskadebeteende har en nedsatt förmåga att använda coping 

strategier på grund av bland annat låg självkänsla, isolering, familjekonflikter, skuld 

och skam, brist på ömhet och bekräftelse, etcetera.  Dessa egenskaper leder till ett 

negativt sökande för att kunna kompensera tomheten i deras inre liv, som kan 

resultera i alkohol- och drogmissbruk samt svordomar. En annan metod att få ut sin 

ilska är genom att anteckna sina destruktiva tankar. 

 

McMahon et al. (2010) studien visar att droganvändning, påtvingad sexuell aktivitet, 

grov fysisk misshandel, mobbning och traumatiska livsupplevelser är viktiga faktorer 

som förknippas med självskadebeteende. Det finns många anledningar till ungdomars 

självskadebeteende. Känsla av hopplöshet eller förtvivlan, att fly från en situation, 

fysiska och sexuella övergrepp, mobbning, fattigdom, alkohol och drogmissbruk, 

sökande av uppmärksamhet, som vill straffa nära och kära eller agerar på ett 

ögonblickets beslut.  Dessa negativa faktorer har en destruktiv inverkan i ungdomar 

med självskadebeteende på grund av dem saknar en intellektuell färdighet samt 

mognad och utan specialist hjälp kan dem försämra betydligt deras hälsotillstånd. 

 

Metoddiskussion 
 Denna litteraturstudie har genomförts av en litteraturstudie och granskning av 

artiklar.  I studien användes 15 vetenskapliga artiklar som var relevanta till syftet. 

Artiklarna söktes i databaser PubMed, Cinahl och Psycinfo och var publicerade 

mellan åren 2000-2009, och var i fulltext och engelskspråkiga. Manuell sökning 

genomfördes med hjälp av MIMA Bibliotekskatalogen. Kvaliteten på artiklarna 

värderades noggrant och klassificerades enligt SBU/SSF nr 4 (1999). Kriterier på 

artikelsökning omfattade begränsning på ungdomar från 13-18  år. Artiklarna som inte 

belyser syftet exkluderades. 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar var det svårt att hitta artiklar som motsvarade 

studiens syfte och belyste studiens frågeställningar. I studien inkluderades artiklar 

som bedömdes vara av medel och låg kvalitet efter granskningen. Detta urval gjordes 
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utifrån prioritering av artiklar som var relevanta och gynnsamma för arbetet.  Fördelen 

med denna litteraturstudie var att nutidsbaserade artiklar hittades vilket bidrog till att 

studien fick aktuell kunskap, och visade utveckling inom ämnet. Studiens nackdel var 

att en del artiklar som bedömdes signifikanta inom ämnet inte var tillgängliga på 

grund av att databaser krävde ekonomisk ersättning. I vissa av studiens inkluderade 

artiklar är deltagarnas ålder 10-28 år. De ansågs vara relevanta trots att vår studie 

inriktat sig på ungdomar mellan 10-18 år. Anledningen till detta var att dessa artiklar 

var mycket signifikanta. I dessa artiklar har framförallt den yngre delen av urvalet 

studerats. 

 

 

Slutsats 
Resultatet i denna studie har visat att Självskadebeteende består av flera händelser och 

former av självskada, och börjar i puberteten med låg dödlighet och pågår under 

många år. De orsakerna till självskada är att minska spänning eller lindra dysforiska 

känslor, Symtomen är ångest, förtvivlan och ilska som förknippas med beteendet 

 Önskemålet att söka professionell hjälp har inte varit mottagligt eller ömsesidig alla 

gånger hos ungdomar med självskadebeteende. Att ha tillgång till sociala nätverk och 

social stöd, och att kunna diskutera problem med och släktingar, bedöms vara lika 

viktigt som tillgång till psykiatrisk vård.  Ungdomar med självskadebeteende tar emot 

professionell hjälp oftare i de fall när vårdpersonalen erbjuder trygghet och en 

förtroendefull mänsklig relation, och föräldrarna anser att vårdpersonal har en 

omfattande roll i ungdomarnas hälsa.  Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig 

uppgift att kunna förstå till fullo orsaken till ungdomarnas självskadebeteende och 

klargöra lämpliga och nödvändiga åtgärder för att främja ungdomarnas hälsa.  
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Finns ett etiskt resonemang?                 

 Ja             Nej   

Urval relevant?                  

 Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?    

 Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?    

 Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?   Ja  

           Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?   Ja  

           Nej   

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet  Ja □ Nej □ 

               Representativt                            Ja □     Nej □ 

               Kontext    Ja □ Nej 

□ 

Bortfall:  Analysen beskriven   Ja □ Nej 

□ 

                Storleken beskriven   Ja □ Nej 

□ 

Interventionen beskriven   Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod   Ja □ Nej □ 



 

 
Vilken statistisk metod är använd? 
…………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………

……………….. 

Etiskt resonemang   Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart?  Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

…………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2  

Tabell 1 Klassificering och värdering av studier 

 I: Hög  II: Medel  III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. 
Större väl planerad och 
genomförd multicenterstudie 
med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder 
inkl. behandlingsteknik. 
Antalet patienter tillräckligt 
stort för att besvara 
frågeställningen. 

 Randomiserad studie med för 
få patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger 
Otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfälligt antal patienter, 
otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall 

P Prospektiv studie utan 
randomisering. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska 
metoder. 

 Litet antal patienter, brister i 
grnomförande, tveksamma 
statistiska metoder. 

R Retrospektiv studie. 
Stort konsekutivt 
patientmaterial väl beskrivet 
och analyserat med adekvata 
statistiska metoder (t.ex. 
multivariantanalys, 
fall-kontrollmetodik, etc.). lång 
uppföljningstid. 

 Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska 
metoder. 

(SBU/SSU nr. 4. 1999, s. 48 

Tabell 2 

 I: Hög  II: Medel III: Låg 

K  Studie med kvalitativ 
metod. 
Väldefinierad 
frågeställning, 
relevant urval samt väl 
beskriven 
Undersökningsgrupp 
och kontext. 
Metod och analys väl 
beskriven och 
genomförd, resultatet 
är logiskt och 
begripligt, god 
kommunicerbarhet 

 Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, 
undersökningsgrupp 
för 
liten/otillräckligt 
beskriven 
metod/analys ej 
tillräckligt beskriven 
eller 
bristfällig 
resultatredovisning 

(SBU/SSU nr. 4. 1999, s. 49) 

 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3. 

Tabell 1. Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
intervention/ 
instrument 

Analys 
metod 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

Barr et al. 
 
 (2004) 
 
England 

Syftet med 
studien är att 
redovisa en 
jämförelse av 
egenskaper 
hos patienter 
med 
självskadebete
ende som 
valde att 
stanna på 
sjukhuset och 
de som valde 
att lämna 
innan avslutad 
bedömning 
och /eller 
behandling 

Kvantitativ, 
prospektiv 
studie med 
strukturerade 
intervjuer 16-
20 år 

V2 test 
ANOVA 
SPSS 

N = 
33102 
(1227) 

Resultatet 
konstaterar att 
självskada 
patienter som 
valde att inte 
stanna på 
sjukhuset är 
mer benägna 
att självskada 
sig mer än de 
som valde att 
stanna.  Det 
visar även att 
patienternas 
beslut att ta 
tidigt 
utskrivning 
kan beror på 
att dessa 
patienter är 
under 
påverkan av 
alkohol eller 
narkotika. 
 

P I  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
intervention
/ instrument 

Analys 
metod 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

Evans et al. 
 
 (2005) 
 
England 

Syftet med 
denna studie är 
att undersöka 
om ungdomar 
som avsiktligt 
skadar sig 
själva eller 
haft tankar på 
självskador 
skiljde sig från 
andra 
ungdomar i 
form av att 
söka hjälp, 
kommunikatio
n och coping 
strategier 
 

 kvantitativ 
prospektiv 
kontrollerad 
studie, med 
frågeformulär       

Kruskal-
Wallis tests 
och  
SPSS  

N=6020 
(0)   

Resultatet 
betonar att 
ungdomar med 
självskadebetee
nde eller tankar 
på självskada 
inte identifierar 
sig själva som 
att ha allvarliga 
problem. Dessa 
ungdomar är 
mest sannolikt 
att känna behov 
av hjälp men 
inte försöka få 
någon form av 
hjälp. De har 
mindre 
möjligheter att 
prata med 
familjemedlem
mar och lärare 
och andra 
människor som 
de kunde prata 
med. De var 
mer benägna att 
söka hjälp och 
få hjälp från 
sina vänner än 
från andra 
grupper. I 
resultatet 
framkom även 
att ungdomar 
med både 
självskadebetee
nde eller tankar 
på självskada 
har nedsatt 
coping 
strategier att 
hantera 
stressiga 
situationer 
jämfört med 
andra 
ungdomar. 
 

P I 

 
 
 
 
 



 

Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
intervention
/ instrument 

Analys 
metod 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

Hay & 
Meldrum 
 
 (2009) 
 
USA 

Syftet med 
denna studie 
är att belysa 
social och 
psykiska 
påfrestningar
, om 
avvikande 
beteende, 
genom att 
testa tre 
hypoteser 
om effekter 
av 
traditionella 
och cyber 
mobbning på 
avsiktliga 
självskador 
och 
självmordsta
nkar 
 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Kontrollerad 
studie, med 
frågeformulä
r enkäter till 
flickor och 
pojkar 
mellan 10- 
21   

 General 
Strain 
Theory 
GST’s 
 
OLS 
equations 

N =426 
(0) 

Det framkom att 
både 
traditionella och 
Cyber- -
mobbning är ett 
positiv 
förhållande till 
självskador.  
Mobbningen 
medför negativt 
upplevelse av 
känslor samt 
minska 
ungdomarnas 
socialnätverk 
vilket leder till 
skadliga 
konsekvenser 
 

P I 

 
 
Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
intervention
/ instrument 

Analys 
metod 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

Hintikka et 
al. 
 
(2009) 
 
Kuopio, 
Finland 

Målet med 
denna studie 
är att 
undersöka 
förekomsten 
av psykisk 
ohälsa och 
associerade 
faktorer 
bland 
ungdomar 
med 
självskadebe
teende 

Kvantitativ 
Prospektiv, 
randomiserad 
studien, på 
adolescens 
mellan 11-18 
år med 
frågeformulär
- enkät och 
DSM-IV-TR 
(SCID-I) 
intervju 
modell 

SPSS 
version 
14.0 
Pearson 
 
Chi-square 
test 
 
Mann-
Whitney U-
test 

N=4205 
(0) 

Allvarlig 
depression, 
ångest och 
ätstörningar var 
vanligare bland 
självskada 
flickor. 
Flickorna hade 
högre nivåer av 
psykopatologi 
än de få pojkar 
som deltog. 
Dessa 
ungdomar som 
skär sig kan 
använda alkohol 
som ett medel 
för självhjälp, 
men i en lång 
sikt kan deras 
symtom och 
potentiellt 
förvärras 
 
 

C I  



 

Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
intervention
/ instrument 

Analys 
metod 

Deltagar
e/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

Hume och 
Platt 
  
( 2007)  
 
Edinburgh,  
UK 
 

 
Syftet med 
denna studie 
är att 
undersöka 
uppfattninga
r om 
interventione
r för 
självskador 
(formella 
och 
informella, 
förebyggand
e och 
behandling) 
bland 
människor 
som har egen 
erfarenhet 
som en följd 
av sitt eget 
beteende. 
 
 

 kvalitativ 
studie, med 
halvstrukture
rade intervju 
frågor med 
pojkar och 
flickor 
mellan 16-20 
år. 
 

Kvalitativ 
innehålls-
analys som 
baseras på 
Grounded 
Theory 

N=14  Patienter hade 
olika erfarenheter 
och attityder 
avseende insatser 
angående 
självskadebeteend
e.  
Det fanns 
speciella 
samhällsbaserade 
insatser som 
fokuserar på att 
ge eftervård för 
förebyggande 
syftet samt 
integrerat stöd för 
patienter med 
självskador 
Resultaten 
generera 
preliminära 
hypotesen att 
personliga 
omständigheter 
och livshistoria är 
viktiga faktorer 
som inverkar på 
valet av åtgärder 
för självskada. De 
flesta patienter 
med självskador 
upplever en 
positivt 
bemötande av 
vårdpersonalen,  
medan självskada 
patienter med 
alkoholmissbruk, 
är mer missnöjda 
med möten av 
vårdpersonal.  
De som var 
ovilliga att 
samarbeta med 
vårdpersonal är 
mer benägna att 
ha skada sig själv 
under en lång 
period. Dessa 
patienter 
erfarenhet av 
interventioner för 
självskada var 
påfallande olika.  

KI 

 
 



 

 
Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
intervention
/ instrument 

Analys 
metod 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

 
Law et al. 
 
 (2009) 
 
UK 

Syftet med 
studien är att 
undersöka 
hur vård och 
icke-våld 
studenter 
tänker och 
bemöter 
ungdomar 
med 
självskade-
beteende 
 

Kvantitativ, 
prospektiv 
Frågeformul
är som 
baserad på 
tvärsnittstudi
e, som 
omfattar 
sjukvård och 
icke-
sjukvård 
studenter. 
 

SPSS 
 
Inter-quartile 
ranges (IQR) 
 
ANCOVAs 

 

N= 184 (0) Studenter trodde 
att ungdomar 
med 
självskadebetee
nde har högre 
känslor av ilska 
mot sig själva. 
 Ilska i sin tur 
som är kopplad 
till 
manipulerings 
faktorer, samt 
ha mindre vilja 
att söka hjälpa. 
Upplevd risk 
befanns vara 
associerad med 
högre nivåer av 
ångest och ökat 
stöd för 
användning av 
tvångsmedel 
och segregations 
strategier för att 
hantera själva 
skadar beteende. 
Läkarstuderande 
uttryckte en 
lägre grad av att 
hjälpa 
ungdomar med 
självskadebetee
nde än 
sjuksköterska 
och psykolog 
studenter. Dessa 
studenter 
uttryckte en 
högre nivå för 
att hjälpa 
ungdomar med 
självskadebetee
nde. 
 
 

P I 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
intervention
/ instrument 

Analys 
metod 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

McAndrew 
och Warne 
 
(2005) 
 
England 

syftet  med 
studien är att 
undersöka 
hur 
psykiatriska 
vårdpersonal 
kan gå 
utöver 
patienterna 
patofysiologi 
som medför 
negativa 
upplevelser 
som leder till 
reduktion av 
psykiatrisk 
diagnos. 
 
 
 

Kvalitativ 
Deskriptiv                       
Studie med 
en feminist 
praxis med 
intervju av 
kvinnor 
mellan 22-
28, där 
studien 
baserad på 
deltagandes 
upplevelse 
när de var 
mellan 13-24 
årsåldern. 

Kvalitativ 
innehålls- 
analys  

N = 3 Några av 
patienterna 
berättade att 
deras kontakt 
med mental 
sjukvården 
erbjuds 
enbart 
manliga 
personal, 
vilket bidrag 
till att de inte 
kan berätta 
sin historia. 
Patienterna 
upplevde 
även att trots 
att de fick en 
kvinnlig 
vårdpersonal 
var de 
ignorerade. I 
resultatet 
framkom att 
personalen 
attityd mot 
patienter har 
haft en stor 
inverkan på 
livet för 
dessa 
vårdtagare. 
 

K III  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
intervention/ 
instrument 

Analys 
metod 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

 
Mcdonald 
et al. 
 
 
(2007) 
 

Australia 

 

var att 
undersöka 
erfarenheter 
hos mödrar 
till ungdomar 
med 
självskadebet
eende samt 
att samla 
insikter om 
hur detta 
påverkar 
deras eget 
välbefinnand
e och deras 
familjer.  
 

Kvalitativ 
studie som 
användes av 
en 
hermeneutisk 
fenomenologis
k metod.  Data 
samlades via 
intervjuer med 
sex mödrar till 
ungdomar 
med 
självskadebet-
eende mellan 
12-21år 

Kvalitativ 
innehålls- 
analys  

N= 6 I resultatet 
beskrivs att 
mödrarna 
upplever 
känslomässiga 
dilemman, som 
skuld och, 
osäkerhet om 
hur de kan 
förstå 
fenomenet 
självskada. De 
upplever 
svårigheter att 
bekämpa de 
negativa 
känslomässiga 
effekterna för 
dem själva och 
andra 
familjemedlem
mar. Resultatet 
ger insikter som 
kan hjälpa 
sjuksköterskor 
och andra 
vårdpersonal att 
förstå och hjälpa 
föräldrar genom 
att upprätthålla 
en icke-
fördömande 
hållning, samt 
att uppmuntra 
förtroende för 
deras 
föräldraskap 
förmågor, och 
främja effektiv 
stresshantering 
strategier.  
 
 
 

K II 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
intervention/ 
instrument 

Analys 
metod 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

McMahon  
et al. 
 
  
(2010) 
 
Ireland   

Syftet med 
studien är 
att belysa de 
psykologisk
a, livsstil 
och livs 
faktorer som 
förknippas 
med 
självskador 
hos 
irländska 
ungdomar 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Randomiserad 
av studenter 
från olika 
skolor mellan 
15-17 år med 
frågeformulär 
enkät      

Confidence  
Interval 
(CIs) ,  
 
SPSS 16.0.2,  
 
Odds ratio 
(OR)  

N=39 (15) I resultatet fann 
det viktiga 
faktorer som är 
förknippade 
med DSH bland 
båda könen 
droganvändning 
och även några 
av ungdomarna 
hade ägnat sig åt 
självdestruktivt 
beteende. Bland 
flickor fanns 
dålig 
självkänsla, 
påtvingade 
sexuella 
aktivitet och 
allvarlig fysisk 
misshandel. För 
pojkar var det 
mobbning, 
impulsivitet, 
ångest samt 
upplever 
problem med 
skolarbetet. 
 
 

C I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
interventi
on/ 
instrumen
t 

Analys metod Deltagare/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

Rissanen et 
al. 
 
 (2009) 
 
Finland 

Syftet med 
denna studie 
är att 
undersöka 
föräldrarnas 
synpunkter 
som kan 
främja till en 
bra 
omvårdnad 
och 
behandling 
av ungdomar 
med 
självskadebe
teende 

Kvalitativ, 
Deskriptiv 
studie, 
med 
intervju.     

Induktiv 
innehålls-
analys. 

N=4 (0) I resultatet 
beskriver 
deltagarna hur 
samarbete/kom
munikation 
mellan hälso – 
och 
sjukvårdsperson
al och familjen 
har gynnat 
ungdomarnas 
välbefinnande.   
Resultatet 
påpekar även 
att ungdomar 
tar emot 
professionell 
hjälp helst när 
vårdpersonalen 
erbjuder 
säkerhet och 
förtroendefullt 
mänskligt 
relation, och 
föräldrarna 
anser 
vårdpersonal 
har en 
omfattande roll 
i ungdomarnas 
hälsa. Av den 
anledningen att 
ungdomar 
föredrar hjälp 
från 
vårdpersonal. 
Föräldrarna 
beskriver vård 
resurser som 
otillräcklig för 
att 
tillhandahålla 
lämpliga och 
nödvändig vård 
för ungdomar. 
 

K I  

 
 
 
 
 



 

Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
intervention
/ instrument 

Analys 
metod 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

Schoppmann 
et al. 
 
 (2007) 
 
Tyskland 

Syftet med 
studien är att 
få inblick i 
självskadade 
patienters 
livs 
erfarenhet 
och bidra till 
förståelsen 
av denna 
utsatta grupp 
samt 
sjukskötersk
an 
förhållande 
till patienten. 

Kvalitativ 
deskriptiv 
studie med 
hermeneutis
k 
fenomenolog
isk, 
anpassade 
design med 
intervju av 
deltagande 
mellan 16-28 
år. 
 
 

Kvalitativ 
innehålls- 
analys som 
är baserade 
på Van 
Manen’s 
rekommenda
tioner . 

N = 5 I resultatet 
talade 
patienterna om 
sitt livs 
erfarenheter 
som en terror i 
form av 
ensamhet, 
sexuell 
övergrep, hot 
och självhat, 
vilket utlöser 
självskadebetee
nde. I resultatet 
framkom det att 
patienterna 
upplever 
sjuksköterskan 
omvårdnadshan
dling till stor 
hjälp. Detta 
innebär att 
sjuksköterskan 
visa empati, och 
respekterar 
patientens 
integritet och 
autonomi.  
Resultaten visar 
även att 
Sjusköterskans 
roll förvandlas 
till en guide 
mot patienten. 
 

K I I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
intervention
/ instrument 

Analys 
metod 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

Stanford & 

Jones 

 (2009) 

USA 

Syftet med 
studien är att 
fastställa om 
ungdomar 
som 
självskada 
sig är en 
psykologiskt 
homogen 
grupp. 

Kvantitativ, 
prospektiv 
Kontrollerad 
studie med 
frågeformulä
r där 
deltagarna är 
mellan 17-21 
år.           

Cluster 
Pearson Chi-
Square tests, 
Orthogonal 
(varimax 

N =1210 
(10) 

I studiens 
resultat 
framkom att 
ungdomar 
som 
självtillfogad
e skador är 
inte en 
psykologiskt 
homogen 
grupp. Den 
aktuella 
studien 
identifierat 
tre 
psykologiskt 
helt skilda 
grupper av 
ungdomar 
inom dessa 
som 
rapporterade 
självskador - 
en 
psykologiskt 
patologiskt 
grupp, ett 
psykologiskt 
"Normala" 
gruppen och 
en impulsiv 
grupp. 
Resultatet 
visar även att 
den första 
gruppen 
redovisar 
den högsta 
andelen av 
självskador 
och de 
psykiskt 
"normala" 
och 
impulsiva 
grupper 
rapporterar 
liknande 
frekvens av 
självskador. 
 
 

P I 

 
 



 

Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
intervention/ 
instrument 

Analys 
metod 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

Storey et 
al. 
 
 (2005) 
 
England 
 

Syftet med 
studien är att 
belysa 
betydelsen av 
tidiga 
själskadebetee
nde, och dess 
behandling, 
bland 
ungdomar, 
samt hur tidigt 
självskadebete
ende är 
kopplat till 
tillgängligt 
socialt stöd 
(eller bristen 
på den). 
 

 Kvalitativ 
studie, där 
intervjuades 
heterogen 
adolescens 
grupp mellan 
16-22 år. 

Kvalitativ 
innehållsan
alys 

N = 74 Resultatet visar 
att ungdomar 
som har varit i 
kontakt med 
poliklinisk 
vård, trots 
behandlingen 
fortsätta att 
självskada sig, 
på grund av 
brist av socialt 
stöd. Dessa 
ungdomar 
beskrev deras 
möten med 
rådgivare och 
kliniskverksam
het, med 
negativt 
respons på 
grund av de 
inte bli 
bekräftad och 
sedd.  I 
Resultatet kom 
det fram att 
medicinsk 
behandling var 
en viktig faktor 
för att förhindra 
upprepning av 
självskador. Att 
ha tillgång till 
sociala stöd, 
från vänner, 
släktingar och 
vårdpersonal 
bland annat 
Sjuksköterska 
har visat vara 
en viktig faktor 
för dessa 
ungdomar. 
 
 

K I 

 

 
 
 

 
 

 



 

 
Författare 
År 
Land 

Syftet med 
studien 

Design/ 
intervention/ 
instrument 

Analys 
metod 

Deltagare
/ 
bortfall 

Resultat Studie-
design-  
kvalitet 

Subba et al. 
 
(2009) 
 
USA 
 
 

Målet med 
denna studie 
är att 
beskriva de 
mönster och 
trender för 
avsiktliga 
självskador i 
västra Nepal 
från 
tillgänglig 
medicinska 
journaler 

 Kvantitativ, 
Retrospektiv, 
studie, av 
pojkar och 
flickor 
mellan 15-24 
år.      

Kvantitativ 
statistik 
metod. 

N =107 
(0) 

Studiens resultat 
påvisar att de 
flesta offer 
används 
förgiftning 
speciellt 
bekämpningsme
del. Organiska 
fosfater, 
skjutvapen och 
fordon avgaser 
är de vanligaste 
metoder att 
utföra 
självskadan hos 
ungdomar i 
utvecklingslände
r.  I resultatet 
fram kom också 
att metoden av 
självskada oftast 
följt av 
hängning. 
 

 R II 
  

Tuisku et al. 
 
 (2009) 
 
Finland 
 
 
 

Målet med 
denna studie 
är att 
undersöka 
polikliniska 
deprimerade 
ungdomar 
samt deras 
upplevelse 
av sociala 
stöd . 
 
 

Kvantitativ 
Retrospektiv 
Randomisera
d studie med 
adolescens 
mellan 13-19 
år användes  
 K-SADS-
PL, DSM-IV 
Axis intervju 
modelen. 

 
SPSS 14.0 
software  
Non-
parametric 
Mann 
Whitney U 
test 
 
 Chi Square 
and Fisher’s 
Exact test 
 

N = 155 
(0) 

Deprimerade 
ungdomar med 
självskadebeteen
de upplever 
mindre stöd från 
familjen, hade 
även svårare 
depressiva 
symtom och 
använde mer 
alkohol än icke-
deprimerade 
självmordsbenäg
na ungdomar. 
Dessa ungdomar 
upplever mer 
stöd från vänner. 
Familj insatser 
kan behövas vid 
behandling av 
deprimerade 
ungdomar med 
självskadebeteen
de. 
 

R I 

 

 



 

Bilaga 4. 
Tabell 1, Exkluderade artiklar 
 
Författarens namn Artikelns titel Motivering till  

exklusionen 
  

Jennifer Bethell and Anne 
E. Rhodes 

Identifying deliberate self-
harm in emergency 
department data 
 

Motsvarade inte studiens 
inkluderade kriterier 

  

 Gordona, J, Kinga, N,  
Gulloneb, E,  Murisc, P & 
Ollendickd T. 
 

 
Nighttimes fears of children 
and adolescents: Frequency, 
content, severity, harm 
expectations, disclosure, and 
coping behaviours 
 

Motsvarade inte studiens syfte   

Øyvind Urnes Selvskading og 
personlighetsforstyrrelser 
 

 Svårt att förstår   

 
Seth A. Brown 

 
Personality and non-suicidal 
deliberate self-harm: Trait 
differences among a 
non-clinical population 
 

Motsvarade inte studiens 
inkluderade kriterier 

  

Sommerfeldt, B & 

Skårderud, F. 

Hva er selvskading? Svårt att förstår 

Carol Davis 
 

Emotional empowerment 
Many teenagers turn to 
self-harm as a means of 
escape from Emptiness, 
depression and emotional 
pain. 

Vi hittade liknande artiklar som 
vi ansåg hade större betydelse 
för uppsatsen  

Bose, A, Sejbaek, C, 
Suganthy, P, Raghava, V, 
Alex R, Muliyi, J and 
Konradsen, F. 
 

Self-harm and self-
poisoning in southern 
India: choice of 
poisoning agents and 
treatment 
 

Motsvarade inte studiens 
inkluderade kriterier 

Warm, A, Murray, C & 
Fox J. 

 
Who helps? Supporting 
people who self-harm 
 

Motsvarade inte studiens 
inkluderade kriterier 

 
 

 



 

Bilaga 5 
Tabell 1, Innehålls analys av inkluderade artiklar 

Författare  
årtal land 

Huvudresultat  Subkategori Kategori  

 
Storey et al. 
 
 (2005) 
 
England 
 
 
 

 Resultatet visar att 
ungdomar som har 
varit i kontakt med 
polikliniskvård.  
 
 
 
 
 

möten med vården Ungdomars behov av 
stöd 
 

De flesta självskadade 
patienter upplever en 
positivt bemötande av 
vårdpersonalen,  
medan självskada 
patienter med 
alkoholmissbruk, är 
mer missnöjda med 
möten av vårdpersonal.  
 

möten med vården Ungdomars behov av 
stöd 
 

 
 
Hume och Platt 
  
(2007)  
 
Edinburgh,   
UK 
 

 
De som var ovilliga att 
samarbeta med 
vårdpersonal är mer 
benägna att ha skada 
sig själv under en lång 
period 

möten med vården Ungdomars behov av 
stöd 
 

Trots behandlingen 
fortsätter att självskada 
sig, på grund av brist 
av socialt stöd 
 
 

Stöd Ungdomars behov av 
stöd 
 

 
Storey et al. 
 
 (2005) 
 
England 
 Att ha tillgång till 

sociala stöd, från 
vänner, släktingar och 
vårdpersonal bland 
annat Sjuksköterska har 
visat vara en viktig 
faktor för dessa 
ungdomar. 

stöd  Ungdomars behov av 
stöd 
 



 

 
Dessa ungdomar 
beskrev deras möten 
med rådgivare och 
kliniskverksamhet, med 
negativt respons på 
grund av de inte bli 
bekräftad och sedd 
 

bekräfta Självskadebeteende 
påverkan på det 
dagliga livet 
 

 
Hume och  Platt 
  
(2007)  
 
Edinburgh,   
UK 
 

Sjukhusvistelse till 
skuld känslor och 
obehagligt minne att 
bemöta samma 
personal 
 
 

 
Skam och skuld 
 
 
 

Självskadebeteende 
påverkan på det 
dagliga livet 
 
 
 

Evans et al. 
 
 (2005) 
 
England 

Ungdomar med både 
självskadebeteende 
eller tankar på 
självskada har nedsatt 
coping strategier att 
hantera stressiga 
situationer jämfört med 
andra ungdomar. 
 

coping 
 

Självskadebeteende 
påverkan på det 
dagliga livet 
 

Schoppmann et al. 
 
 (2007) 
 
Tyskland 
 
 

Sjuksköterskans 
förhållningssätt med 
respekt för 
vederbörande är 
nödvändigt för att 
utveckla tillit och 
förtroende 

Sjuksköterskans 

förhållningssätt 

 

Omvårdnad vid 

självskadebeteende 

 

 
Hintikka et al. 
 
(2009) 
 
Kuopio, Finland 
 

Dessa ungdomar som 
skär sig kan använda 
alkohol som ett medel 
för självhjälp, 

Missbruk Faktorer som påverkar 
självskadebeteende 

Bland flickor fanns 
dålig självkänsla, 
påtvingade sexuella 
aktivitet 

Sexuella begrepp Faktorer som påverkar 
självskadebeteende 

McMahon et al. 
 
  
(2010) 
 
Ireland   
 
 
 

ungdomarnas 
självskadebeteende 
förknippas med en 
negativ händelse i 
familj såsom ett 
dödsfall, sjukdom och 
skilsmässa. 

Trauma Faktorer som påverkar 
självskadebeteende 



 

Hay och Meldrum 
 
 (2009) 
 
USA 

Mobbningen medför 
negativt upplevelse av 
känslor samt moderat 
ungdomarnas 
socialnätverk vilket 
leder till skadliga  
Konsekvenser 
 

Mobbning Faktorer som påverkar 
självskadebeteende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


