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SAMMANFATTNING 

 

 

Introduktion: Att ungdomar medvetet skadar sig själva är ett vanligt problem. Orsaken till 

detta beteende är lika varierande som motivet för varför man utför dessa handlingar. En del 

försöker få ut en inre smärta medan andra avser att ta sitt liv. Att hamna i ett 

självskadebeteende under ungdomsåren kan ge stora hälsoproblem i det vuxna livet och är 

också en riskfaktor för efterkommande självmordsförsök. Då detta problem är vanligast 

förekommande bland ungdomar är det också naturligt att skolan har ett viktigt uppdrag då det 

gäller det förebyggande arbetet mot självskadebeteende. 

Syfte: Finna stöd för skolsköterskans preventiva arbete då det gäller ungdomar med 

självskadebeteende. 

Metod: Systematisk litteraturstudie. Sökning som utförts i databaserna CINAHL, PubMed 

och PsykInfo resulterade i 21 artiklar som efter granskning och analys ligger till grund för 

resultatet. 

Resultat: Flera olika faktorer sätts i samband med självskadebeteende. Kännedom om dessa 

faktorer är med hälsoinventering och screening metoder för att identifiera problematiken i 

preventivt och behandlande syfte. Enskild problematik måste alltid tolkas individuellt för att 

orsaken skall kunna behandlas, vilket kräver en stor portion kunskap vilja och engagemang. 

Tyngdpunkten av ansvar i folkhälsoarbetet runt denna problematik vilar på skolan i vilken 

ungdomarna vistas mestadelen av sin tid. Trots detta rapporterar skolsköterskan fortfarande en 

avsaknad av såväl verktyg som utbildning för sitt viktiga uppdrag då det gäller ungdomar med 

självskadebeteende. 

Konklusion: Det krävs ytterligare forskning för att finna fungerande metoder för 

skolsköterskans preventiva och behandlande insats då det gäller ungdomar med 

självskadebeteende. 

 

 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, Prevention, Självskadebeteende, Skolsköterskan, Stöd, 

Ungdomar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 

Introduction: young people who deliberately harm themselves are a common problem. The 

reason for this behavior is as varied as the motive for why they perform these acts. Some are 

trying to get rid of an inner pain, while others intend to take their own life. Having a self- 

injurious behavior during adolescence can cause major health problems in adult life, and it is 

also a risk factor for subsequent suicide attempts. Since this problem is most prevalent among 

young people, it is also natural that the school in which they spend most of their time has an 

important role when it comes to the prevention of self- injurious behavior 

Aim: Identify the support of school nurse preventive work when it comes to young people 

with self-harm. 

Methods: A systematic literature review. Search performed in databases CINAHL, PubMed 

and PsychInfo resulted in 21 articles for review and analysis underlying the results. 

Results: Several factors are associated with self-harm. Knowledge of these factors is with 

health inventory and screening, methods for identifying problems in both prevention and 

treatment purposes. Individual problems must always be interpreted individually for causes to 

be processed; this requires a huge amount of knowledge, will and commitment from the 

school nurse. The emphasis of the responsibilities of public health work around this problem 

rests on the schools in which young people spend most of their time. Despite this report the 

school nurse still lacks of both tools and training for their important task when it comes to 

young people with self- injurious behavior. 

Conclusion: Further research is necessary to find effective methods for the school nurse  

preventive and therapeutic intervention in the case of adolescents with self-harm. 

 

 

Keywords: Adolescent, Literature Study, Prevention, School nurse, Self-Injury Behavior, 

Support.  
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BAKGRUND 

 

Utredning av begreppet självskadebeteende 

Definitionen av självskadebeteende är varierande och skiljer sig på flera sätt åt då det gäller 

intention. I USA delar man vanligtvis in självskadebeteende i två grupper beroende på om 

gärningen innefattar ett försök till att ta sitt liv eller inte, medan man i EU och Storbritannien 

använder sig av en bredare definition som innebär att självskadebeteende innefattar medvetet 

tillfogande av skada på den egna kroppen oavsett uppsåt (Ougrin, Tranah, Leigh, Taylor & 

Rosenbaum, 2012). En vanlig definition på självskadebeteende enligt Ståhl (2007) är ett 

medvetet skadande av sin egen kropp genom att exempelvis skära eller bränna sig utan att ha 

som avsikt, att ta sitt eget liv. Den vidare definitionen som finns beskriven av Långberg och 

Lundström-Mattson (2008:1 s. 3) innebär att ett självskadande beteende är när någon 

medvetet på olika sätt tillfogar sin kropp fysisk skada. Denna definition stöds även av WHO 

som samlar allt självdestruktivt beteende under beteckningen Deliberate Self-Harm, förkortat 

DSH oavsett med vilken avsikt handlingen utförs (Hawton et al., 2003). DSH används därmed 

som samlingsnamn på allt från självtillfogad skada eller förgiftningsförsök av icke 

livshotande karaktär till avsiktligt utförd handling av livshotande karaktär (Hawton et al., 

2003; Stain, 2008 s. 13-14). 

 

Vem och varför? 

Enligt Erlingsson (2012) har omkring fyra procent av alla vuxna någon gång skadat sig själv 

när de mått dåligt. Bland tonåringar är antalet som skär sig något högre. Självskador 

förekommer bland både kvinnor och män och är vanligt bland ungdomar (a.a). Flertalet 

studier visar att fler än en av 10 ungdomar någon gång medvetet skadat sig själv (Evans, 

Hawton, Rodham & Deeks, 2005; Madge et al., 2008) Den största delen av de som skadar sig 

själv är flickor (Madge et al., 2008). Flertalet forskare menar att självskadebeteende är ett 

symtom under diagnosen borderlinestörning och därmed utgår också flertalet 

behandlingsmetoder från detta (Malmqvist, 2006 s. 211-227). Livsley (2007) anser i sin tur att 

Borderline-begreppet kan betraktas som en förenklad variant att hantera en svår och 

mångfacetterad problematik. Självskada och självmordsförsök är allmänt betraktat som en 

komplikation vid psykisk sjukdom där den vanligaste diagnosen är depression (Sareen et al., 

2005; Statens beredning för utvärdering [SBU], 2005 s.21). Något fler än hälften av de som 

lider av depression har samtidig ångestproblematik, en kombination som tillsammans 
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flerfaldigt ökar risken för självmord (Sareen et al., 2005; SBU, 2005 ss.21-23). Det finns stora 

risker med att försöka närma sig den enskilda människans upplevelser genom att använda sig 

av generalisering, orsaken tills självskadebeteendet skall tolkas helt individuellt. En diagnos 

kan låsa fast personen i ett bestämt beteendemönster eller tillstånd och därmed försvåra 

möjligheterna till ett bättre mående (Söderberg, 2008:1 s.41-42). Anledningen till att man 

skadar sig själv varierar. Ofta är syftet med självskadorna inte att man vill dö utan kan för 

vissa vara ett sätt att hantera en inre smärta medan andra hoppas att omgivningen ska 

uppmärksamma dem i deras sorg eller hopplöshet (Erlingsson, 2012). I studien av Madge et 

al. (2008) uppgav majoriteten av de undersökta personerna med självskadebeteende att 

orsaken var en önskan om befrielse från känsloupplevelser som var svår att uthärda, medan 

något färre än hälften utförde handlingen för att straffa sig själv. Över hälften av ungdomarna 

hade vid tillfället för självskada också en önskan om att dö (a.a). Ungefär en av tio ungdomar 

som medvetet skadat sig själv kommer enligt Hawton och James (2005) att upprepa 

handlingen inom ett år medan var tredje ungdom som medvetet förgiftat sig kommer att 

upprepa handlingen som vuxen (Harrington et al., 2006). 

 

Metoder och förekomst 

I studien av Madge et al. (2008) uppgav över hälften att de ungdomar som medvetet skadar 

sig själv att de skurit sig och var femte angav metoden överdosering av läkemedel. Andra 

metoder för självskada uppgavs vara exempelvis att bränna sig, hoppa från en hög höjd, samt 

självstrypning och kvävning. Endast en liten del av de tillfrågade uppgav att de hade en 

tidigare anamnes av självskadebeteende. Karakteristiskt var även att de flesta utfört 

handlingen i hemlighet i sitt eget hem. Man talar inte om det ens för sina närmsta vänner och 

söker inte hjälp på sjukhus (a.a). I en svensk retrospektiv studie av Sjöberg, Irestedt och 

Persson (2005) har man via epikriser sända till giftinformationscentralen, patientregistret och 

dödsorsakregistret under år 2000 kunnat analysera förgiftningsstatistiken för detta år och 

vidare jämfört resultatet mot en studie av samma karaktär gjord tio år tidigare av (Irestedt, 

Persson, Sjöberg & Torell 1990). I jämförelse mellan dessa två studier (Irestedt et al., 1995; 

Sjöberg et.al., 2005) framgår det klart att även om förgiftningsfallen totalt minskat mellan 

åren så står överdosering av analgetika för en fjärdedel av de förgiftningar som kräver 

sjukhusvård i Sverige (Sjöberg et al., 2005). Då förgiftningarna med Dextropropoxifen 

minskade år 2000 som en följd av förskrivningsrestriktioner, information och möjligheten till 

alternativa analgetika så ökade istället fallen av förgiftningar och överdoseringar med det 

receptfria läkemedlet Paracetamol (Sjöberg et al., 2005). Av de drygt tretusen femhundra 
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förgiftningsfall som granskades tillhörde över femhundra av dessa ungdomar i ålder 10-19 år 

Avsiktlig överdosering som orsak till förgiftning stod för trehundrafyrtiosju av fallen och 

användningen av analgetika dominerade som medel för detsamma. Nio av tio fall som 

överdoserat Paracetamol var flickor och åtta av de analyserade fallen var allvarliga i 

förgiftningshänseende. En av ungdomarna i gruppen med allvarlig förgiftning av läkemedlet 

Paracetamol avled av leversvikt (Sjöberg et al., 2005). Även en studie gjord på barn och 

ungdomar i Spanien visar att då det gäller ungdomar i gruppen 13-18 år, är överdosering med 

Paracetamol den vanligaste orsaken till förgiftning och metoden används främst i suicidsyfte 

(Azkunaga, Mintegi, Bizkarra & Fernàndez, 2011). I Sverige visar en rapport utgiven av 

Läkemedelsverket (2011) att de som överdoserar Paracetamol vanligtvis är unga flickor. Trots 

att antalet samtal till giftinformationcentralen mellan 2000-2010 för denna typ av förgiftning 

har ökat, finns ingen data för ett ökat antal vårdtillfällen eller dödsfall med samma metod. 

Trots att Paracetamol nu finns i dagligvaruhandeln så säljs den mesta delen Paracetamol 

fortfarande på recept 2010 (a.a).  

 

Självskador hos barn och unga har enligt en studie av Hawton och Harriss (2007) visat sig 10- 

faldigt öka risken för självmordsförsök i tonåren. Det är en större risk att ungdomar som 

medvetet skadar sig själv vid ett senare tillfälle försöker att begå självmord (Asarnow et al., 

2011; Cleaver, 2007; Kapur, 2006;) än att de som gjort ett första försök till självmord 

återupprepar försöket (Asarnow et al., 2011; Wilkinson, Kelvin, Roberts, Dubicka, & 

Goodyer, 2011). I socialstyrelsens rapport från (2011) framkommer att antalet ungdomar som 

vårdats för avsiktlig självdestruktiv handling ökat markant under 2000 talet för att 2010 

sjunka något i antal. Särskilt vanligt förekommande i statisktiken då det gäller självskador är 

kvinnor i åldern 15-24. Då det gäller medvetet självtillfogade skador som orsak till sjukdom 

och död under 2009 ses skador tillfogade genom läkemedelsförgiftning och därefter 

stickande, skärande karaktär toppa statistiken (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Problemformulering 

Under de senaste decennierna har psykisk ohälsa blivit allt vanligare bland ungdomar 

(Socialstyrelsen, 2008). Nästan en miljon människor dör varje år av självmord, vilket enligt 

World Health Organization [WHO], (2012) innebär att en person tar sitt liv var 40.e sekund. 

Självmordstalet har under de senaste 45 åren ökat med 60 % över hela världen och är den näst 

vanligaste orsaken till dödsfall då det gäller åldersgruppen 10-24 år. Försök till att ta sitt liv är 

tjugo gånger vanligare än fullbordat självmord (a.a) och hälften av dem som begår självmord 
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har en tidigare historia av självskador (Kapur, 2006). Många av de hälsoproblem som 

framkommer i vuxen ålder har sin grund i barn och ungdomsåren varför preventiva åtgärder 

är av särskild vikt i denna åldersgrupp (Socialstyrelsen, 2008). Att arbeta förebyggande runt 

psykisk ohälsa, självmordsförsök och självmord då det gäller barn och ungdomar är av hög 

prioritet (WHO, 2000 s. 6 ). Med tanke på att barn och ungdomar tillbringar största delen av 

sin tid i skolan, rekommenderar WHO att skolan är den plats där man skall utföra detta arbete 

(a.a). För elever i skolan ska det finnas elevhälsa (Skolverket, 2011). Elevhälsan ska enligt 

Skollagen (2010:800) kap. 2 och § 25 omfatta insatser av medicinsk, psykologisk, psykosocial 

och specialpedagogisk karaktär och för dessa insatser skall det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsans fokus ska främst vara hälsofrämjande 

insatser i ett brett perspektiv (a.a). Det förhållningssätt som sjuksköterskan har då de möter 

patienter med självskadebeteende kan ha en stor inverkan på patienten (Smith, 2002). Nivån 

på kunskap hos sjuksköterskor då det gäller självskadebeteende är högst varierande och 

påverkar såväl kvalitéten på omvårdnaden som bemötandet (Bennewith, Gunnel, Peters, 

Hawton & House, 2004). För att möjliggöra ett väl fungerande hälsofrämjande arbete är det 

värdefullt om skolsköterskan innehar folkhälsovetenskaplig kompetens (Skolverket, 2011). 

Att känna till de olika tecken och symtom som kan sättas i samband med självskadebeteende 

är en förutsättning för det preventiva arbetet. 

 

SYFTE 

Syftet är att finna stöd för skolsköterskans preventiva arbete då det gäller ungdomar med 

självskadebeteende. 

 

 

METOD  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär en litteraturstudie fördjupad kunskap inom ett 

valt område genom ett systematiskt sökande och kritiskt granskande av relevanta 

forskningsresultat från tidigare utförda empiriska studier. Enligt Polit och Beck (2008) sker 

litteraturstudien stegvis och börjar med en tydlig frågeställning varefter man upprättar en plan 

för genomförandet med mål att få fram sökt information. Innan man sammanställer resultatet 

till en objektiv välorganiserad helhet av det rådande läge inom valt ämnesområde skall det 

också göras en kritisk granskning och analys av framkommet material (a.a). Kärnan i 

litteraturstudien är få fram och påvisa vilken kunskap som finns inom ett valt område genom 
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att granska, kritiskt värdera, analysera och slutligen summera sina fynd efter systematisk 

sökning (a.a). Som metod för vår litteratursökning av vetenskapliga artiklar har vi valt att 

efter egen översättning och tolkning använda oss av de steg som finns beskrivna i Polit & 

Becks (2008) flödesschema för urval enligt följande: 

Urval 1: 

 Primära och sekundära frågeställningar definieras och formuleras 

 sökstrategi planeras, databaser väljs ut och sökorden identifieras  

 inventera och ta ut möjliga referenser 

 Sökväg och urval dokumenteras i tabell. 

Urval 2: 

 Första granskning, sortera referenser efter relevans och lämplighet 

 irrelevanta och olämpliga referenser förkastas 

 Nya referenser identifieras. 

Urval 3: 

 Källmaterialet läses igenom 

 sekundärgranskning, kvalitetsbedömning enligt valt protokoll. 

 

Efter urval 3 sammanfattas framkommet material och granskas kritiskt innan integration, 

analysering och kategorier söks. Resultatet av studien sammanställs därefter och slutsatser 

kan dras. 

 

Litteratursökning och urval 

För att formulera sökord och fånga in aktuellt problemområde gjordes i första hand en 

fritextsökning. Då sökorden tagit form koncentrerades sökningen i databaserna CINAHL med 

sökorden nursing and self-injurious behavior and prevention och i PubMed med sökorden 

school nursing and self-injurious behavior and prevention samt i PsykInfo med orden school 

nursing and self-injurious behavior. Den sökning som gjordes hade hela tiden sin 

utgångspunkt i studiens syfte och för att begränsa risken för att översätta sökorden fel mellan 

svenska och engelska använde vi oss av svenska MeSH. Valda begränsningar i alla databaser 

var studier publicerade de senaste 5 åren med åldersgrupp adolescent. Inklusionskriterier i 

urval var efter att begränsningarna satts, studier skrivna på engelska. Exklusionskriterierna var 

review artikel och studier skrivna på andra språk än engelska. Resultatet av sökningen finns 

representerad i Tabell 1. Första urvalet enligt aktuellt flödesschema från Polit & Beck (2008), 
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Urval 1 resulterade i 14 träffar i CINAHL, 33 träffar i Pubmed samt 9 träffar i PsykInfo. Efter 

granskning av om artiklarnas titel och abstrakt hade relevans mot studiens syfte kunde 21 

artiklar väljas ut. I det 2.a urvalet. I Primärgranskningen läste författarna var för sig på ett 

kritiskt sätt igenom de 21 utvalda artiklarna för att se om de svarade mot denna studies syfte 

och innehöll efterfrågade inklusionskriterier. Efter en gemensam diskussion valdes 6 artiklar 

från CINAHL, 14 från PubMed och 1 artikel från PsykInfo slutligen ut. De artiklar som 

förkastades i urvalsprocessen förkastades således då de ej ansågs svara mot studiens syfte, 

saknade inklusionskriterier, innehöll exklusionskriterier eller var dubbletter. 

 

Kvalitetsgranskning 

I urval 3 gjordes en kvalitetsgranskning med modifierade protokoll som författarna upprättat 

med stöd av Forsberg och Wengström (2008), se bilaga 1 och 2. Målet med denna 

kvalitétsgranskning var att enbart artiklar med hög vetenskaplig kvalitét skulle inkluderas i 

studien. Kvalitétsgranskningen har utförts av de båda författarna var för sig och därefter 

gemensamt. Kvalitetsgranskningen ledde till att 21 artiklar poängsattes utifrån kriterierna i 

ovan nämnda protokoll där varje delfråga gav 1 poäng vid positivt svar. Då det gäller 

formuläret för kvalitativa studier var max antal poäng 18 och studier som fick 14-18 poäng i 

kvalitetsbedömning fick betyget hög kvalitét, 9-13 poäng medel kvalitét och 0-8 poäng, låg 

kvalitét. I bedömning av de kvantitativa studierna användes protokollet för denna typ av 

studier som har ett maxpoäng om 16. Studier som vid granskning fick poäng om 13-16 fick 

här betyget hög kvalitét medan 8-12 poäng innebar medel kvalitét och 0-7 poäng bedömdes 

ha låg kvalitét. Utförd kvalitétsgranskning resulterade i att 14 artiklar hade hög vetenskaplig 

kvalitét och 7 artiklar hade en vetenskaplig kvalitét som bedömdes som Medel. Ingen artikel 

som gått vidare till urval 3 hade låg vetenskaplig kvalitét. Artiklarna med hög och medel 

kvalitét inkluderades därefter i studien och ingen artikel behövde exkluderas efter att ha 

bedömts ha för låg vetenskaplig kvalitét. Antalet artiklar som togs med i studien efter 

genomförd granskning blev 21 stycken, se bilaga 3. 
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Tabell 1. Sökning samt urval i databaser 

 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PUBMED 121001 

Limits: Adolescent, 

Publication date: 5 year 

S.1 School-nursing 2355    

 S.2 Self-Injurious -

behavior 

3220    

 S.3 Prevention 33349    

 S.4.S.1 AND S.2 
AND S.3 

33 21 (#2) 14 14 

CINAHL 121001 

Limits:Adolescent, 

Publication:20070101-

20121231 

S.1 nursing 1008     

 S.2 Self-Injurious 
behavior 

284    

 S.3 Prevention 12810 

 

   

 

 

S.4.S.1 AND S.2  
AND S.3 

14 8 (#1) 6 6 

 

PsykInfo 121012  

Limits: Adolescent, 

Publication:20070101-

20121231 

S.1 School nursing 2326    

 S.2 Self-Injurious 
behavior 

406    

 S.3 S1 AND S2 9 5(#1) 1 1 

SUMMA 

# = Dubbletter 

 

 

 34 (#4) 21 21 

 

Analys  

Syftet med studien var att finna stöd för skolsköterskans preventiva arbete då det gäller 

ungdomar med självskadebeteende. Utifrån angett syfte gjorde vi med inspiration av 

Lundman och Hällgren-Granheims (2009) beskrivning av innehållsanalys, en kvalitativ 

analys. Med fokus på resultatet lästes artiklarna åter igenom och de meningar som svarade 

gentemot syftet markerades. Delar av text som har en gemensam nämnare innebär något och 

utgör grunden för analysen, sådan text kallas meningsenhet. I nästa steg kortades 
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meningsenheterna ned för att på så sätt få en mer överskådlig bild över dess innehåll. 

Meningsenheterna blir på så vis kondenserade meningsenheter. Därefter gjordes en kodning. 

En kod är en kondenserad meningsenhets innehåll kortfattat. Tio olika koder kunde urskiljas 

och därefter sammanföras i 3 kategorier. Kategorierna framkommer på basis av de olika koder 

man valt att använda sig utav. Skapade kategorier ger således en strukturerad och 

överblickbar bild över på vilket sätt skolsköterskan kan medverka till prevention då det gäller 

ungdomar med självskadebeteende. Kategorierna presenteras närmare som huvudrubriker i 

resultatdelen där koderna också blir underrubriker. Se exempel ur analys i bilaga 4. 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som ingår i studien har valts efter noggranna etiska övervägningar. Författarna har 

eftersträvat ett objektivt synsätt under hela studien och var för sig läst igenom samtliga 

artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). För att undvika att budskapet i texten på något vis 

skall ändras har översättningen från Engelska till Svenska gjorts så noggrant som möjligt. 

Med tanke på att eventuella underliggande meningar kan gå förlorade om man översätter ord 

för ord och inte ser till helheten, har även denna typ av översättning undvikits. Författarna har 

valt att enbart använda sig av primärkällor (Polit & Beck 2008). 

 

 

RESULTAT 

Samtidigt förekommande faktorer 

Sociala kännetecken 

Missbruk av alkohol och droger eller överdosering med läkemedel är starkt förknippat med 

självskadebeteende hos ungdomar (Biddle, Sekula, Zoucha & Puskar, 2009; Cooke & James, 

2009; de Wilde, van de Looij, Goldschmeding & Hoogeveen, 2011; Law, Rostill-Brookers & 

Goodman, 2009; McAllister, McDonald, O´Brien & Jackson, 2007; McDonald, O´Brien & 

Jackson, 2007; Pettingell et al., 2008; Rissanen, Kylmä, Laukkanen, 2009; Stickland & 

Cooper, 2011; Walsh & Eggert, 2008). Extra hög risk för självmord ses hos flickor med 

missbruksproblematik (Pettingell et al., 2008). 

Relations konflikter, trasiga familjeförhållanden eller dåligt stöd ifrån föräldrarna påverkar 

ungdomarna så negativt att ett självskadebeteende kan utvecklas (Biddle et al., 2009; de 
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Wilde et al., 2011; Hooven et al., 2012; Jo et al., 2010; McDonald et al., 2007; Rissanen et al., 

2009; Stickland & Cooper, 2011; Wang et al., 2011). Även elever som dras till samma eller 

båda könen, har visat sig vara en stor riskgrupp (Lucassen et al., 2011). 

Enligt Biddle et al. (2009) och Wang et al. (2011) kan ungdomar som är boende på landet 

känna sig så geografiskt isolerade att det finns stor risk för självskadebeteende. Även 

kulturella trauman och rasdiskrimenering är en så stor riskfaktor att det kan leda till 

självmordsförsök (Pettingel et al., 2008; Strickland & Cooper, 2011). En särskilt stor 

riskgrupp för självskadebeteende är ungdomar som förutom rasdiskriminering och kulturella 

trauman även uppgett problem med myndigheter och kriminalitet i sina liv (Strickland & 

Cooper, 2011). Känslor som ensamhet, utanförskap och mobbing är andra vanligt 

förekommande orsaker som sätts i samband med ett utvecklat självskadebeteende hos 

ungdomar (Biddle et al., 2009; Jo et al., 2010; Wang et al., 2011). Självmordsbenägenheten 

har setts vara extra stor hos ungdomar med ett avvikande sexuellt beteende (Biddle et al., 

2009). I dagens samhälle ställs höga krav på ungdomar (Biddle et al., 2009; de Wilde et al., 

2011; Jo et al., 2010; Law et al., 2009; Lee et al., 2009; Rissanen et al., 2009; Strickland & 

Cooper, 2011; Walsh & Eggert, 2008). Förutom de vanliga ungdomsproblemen upplever man 

krav eller tvång från föräldrar och krav från vänner och skola (a.a). De höga kraven från andra 

kan i kombination med de krav man har på sig själv bli så övermäktiga att de leder till 

självmordstankar (a.a). På grund av för höga krav har det också visat sig vanligare att 

ungdomarna, särskilt flickor hoppar av sina utbildningar och slutar i skolan (Hooven et al., 

2012). Det är också framförallt flickor som blir negativt påverkad av i samhället rådande 

kroppsideal (Jo et al., 2010). Svårigheten att få arbete efter sin utbildning upplevs även det 

mycket stressande och kan leda till såväl självskadebeteende som självmordstankar (Jo et al., 

2010). 

Psykiska kännetecken 

Flertalet olika sjukdomar kan påverka ungdomar negativt och leda till ett självskadebeteende 

(McDonald et al., 2007). Ungdomar som upplever en känsla av hopplöshet, depression eller 

sorg, löper en stor risk för självskadebeteende och självmordstankar (Ballard et al., 2012; 

Biddle et al., 2009; Chang, Yang, Lin, Ku & Lee, 2008; Cooke & James, 2009; de Wilde et 

al., 2011; Hooven et al., 2012; Jo et al., 2010; Law et al., 2009; McAllister et al., 2010; 

McDonald et al., 2007; Pettingell et al., 2008; Rissanen et al., 2012; Sharaf, Thompson & 
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Walsh, 2009; Strickland & Cooper, 2011; Tusaie et al., 2009; Walsh & Eggert, 2008; Wang et 

al., 2011). 

Depression är vanligare hos ungdomar som har föräldrar eller vänner med självmordstankar, 

blir utsatt för mobbing och trakasserier (Wang et al., 2011). Det har även visat sig att 

depression är vanligare bland flickor (Chang et al., 2008). Vid oro inför framtiden och låg 

emotionell anpassning riskerar ungdomar att få självmordstankar (Biddle et al., 2009; Jo et al., 

2010; Wang et al., 2011). Den accelererande processen i kognition, social och psykologisk 

funktion som råder i ungdomsåren kan vara svårhanterlig och leda till psykisk ohälsa (Chang 

et al., 2008). Känslan av att man är en börda för andra gör att en del skadar sig då någon ser 

det (Rissanen, Kylma & Laukkanen, 2012). Känslomässiga problem av olika slag har visat sig 

påverka ungdomar i negativ riktning (de Wilde et al., 2011). Hos framför allt flickor kan 

beteendeproblem som ätstörningar uppkomma (Cooke & James 2009). 

Stress är en vanlig riskfaktor till att ungdomar får självmordstankar (de Wilde et al., 2011; Jo 

et al., 2010; Strickland & Cooper, 2011; Walsh & Eggert 2008; Wang et al., 2011). Oro, 

ångest och rädsla över att göra fel (Law et al., 2009; McAllister et al., 2010; Rissanen et al., 

2012; Strickland & Cooper, 2011; Walsh & Eggert 2008) är precis som olika livshändelser, en 

vän eller närståendes bortgång (Biddle et al. 2009; Chang et al. 2008; McDonald et al., 2007) 

och en sexuell dragning till samma eller båda könen (Lucassen et al., 2011) direkta orsaker till 

psykisk ohälsa och självskadebeteende i ungdomsåren.  De som inte är tillfredsställda med 

livet (Lee et al., 2009) eller känner sig drabbad av orättvisa och misslyckanden (Sharaf et al., 

2009) ses också befinna sig i riskgrupp för ett utvecklande av självskadebeteende. Rissanen et 

al. (2012) menar att ungdomar ibland skadar sig själv på grund av att de är så uttråkade att de 

blir nedstämda. Bland tillfrågad sjukvårdspersonal i en studie av Anderson & Standen, (2007) 

var det många som tyckte att personer som begått självmord eller gör självmordsförsök borde 

betraktas som psykiskt sjuka.  

Fysiska kännetecken 

Det har visat sig finnas starka samband mellan känslomässig smärta, ilska och 

självskadebeteende med självmordstankar (Biddle et al., 2009; Hooven et al., 2012; Jo et al., 

2010; Law et al., 2009; Lee et al., 2009). Det finns många olika beteendeproblem som visar 

sig fysiskt (de Wilde et al. 2011). Ett vanligt beteendeproblem är att ungdomar skär sig 

(Cooke & James 2009; McAllister et al., 2010; Rissanen et al., 2009; Tusaie et al., 2009). 

Andra sätt att skada sig själv är bränna, bita, slå, dra i sitt hår, bryta ben, och utsätta kroppen 
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för tattoos och piercing (a.a). Dessa fysiska skador som är ett sätt för ungdomar att hantera 

svåra känslor kan ibland också leda till svåra infektioner (Tusaie et al., 2009). Hos framför allt 

flickor kan beteendeproblem som ätstörningar med direkt fysiska skador som följd uppkomma 

(Cooke & James 2009). En del ungdomar med självskadebeteende uppvisar psykosomatiska 

problem som huvudvärk (de Wilde et al. 2011) medan andra besväras av magbesvär och 

kräkningar (Ballard et al. 2012). En känsla av irritation eller ilska kan också leda till 

självskador (McAllister et al., 2010) Ofta sker självskadan på skolan, eller under skoltid (a.a). 

En del ungdomar väljer att skada sig då någon ser det (Rissanen et al., 2012). 

Det finns ett verifierat samband mellan ungdomar som känner sig utsatta eller brukar våld och 

risken för självskadebeteende (Walsh & Eggert 2008) och då särskilt då det gäller pojkar kan 

detta även leda till självmordsförsök (Pettingell et al., 2008). Även den som utsatts för 

sexuella övergrepp har en ökad risk för självskador eller självmordsbenägenhet (McDonald et 

al., 2007). I jämförelser mellan läkares och sjuksköterskors tankar och kunskaper om 

självmord visade det sig att läkare i större utsträckning än sjuksköterskor trodde att sjukdom 

och biologiska orsaker låg bakom ett suicidalt beteende (Anderson & Standen, 2007). 

 

Systematiskt folkhälsoarbete 

Hälsoinventering/Screening  

Olika intervju instrument används vid identifiering av självskadebeteende, självmordsrisk och 

självmordsbenägenhet (Biddle et al., 2009). Frågorna är formade på ett sätt så man skall 

kunna se om det förekommer hög risk för självkadebeteende eller självmord (a.a). 

Regelbunden och målmedveten screening för självskador, sjukdomshistoria och 

fysiskbedömning ger möjlighet till en upptäckt av självskadebeteende hos ungdomar (Tusaie 

et al. 2009). Screening används även för att identifiera depression (Wang et al. 2011).  

Skolsköterskan genomför vid regelbundna hälsosamtal en systematisk screening med hjälp av 

självskattningsformulär och utifrån den jobbar man sedan med förebyggande insatser (de 

Wilde et al., 2011; Hooven et al., 2012). Att använda sig av screening insatser är ett sätt att 

förebygga självmord och utarbeta strategier för att ingripa. (Ballard et al., 2012). Det är 

viktigt att skolsköterskan i sitt arbete använder sig av regelbunden hälsoundersökning och 

screening för att komma åt problematiken runt självskadebeteende hos ungdomar (Walsh & 
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Eggert, 2008). Något som också behövs för en snabb bedömning då ungdomar kommer in för 

självskador eller själmordsförsök till Akutmottagning (Ballard et al., 2012).  

Utbildning och information 

Skolsköterskan känner sig ofta otillräcklig (Law et al., 2009) och utbildningsbehovet för 

skolsköterskor är både stort och viktigt (Jo et al., 2010; Law et al., 2009; McAllister et al., 

2010; Tusaie et al. 2009). Skolsköterskor har önskemål om mer resurser och kunskap för att 

känna sig säkrare då det gäller arbetet runt ungdomar med självskadebeteende (Cooke & 

James 2009; McAllister et al. 2010; Tusaie et al., 2009; Walsh & Eggert, 2008). Mer 

utbildning gör framförallt att kvalitén på vården kan förbättras (Law et al., 2009). 

Skolsköterskan kan göra ungdomarna medveten om riskfaktorerna samt erbjuda stöd (Hooven 

et al., 2012) men upplever sig ofta hjälplös och har svårighet att få ungdomarnas förtroende 

(Rissanen et al., 2012). Att få ungdomarnas förtroende är det absolut viktigaste för att nå dem 

och kunna hjälpa (Rissanen et al., 2012; McAllister et al., 2010). En uppgift som kräver att 

skolsköterskan har stor kunskap angående självskadebeteende (McAllister et al., 2010). 

Kunskap i kommunikation är av särskild vikt i arbete med denna typ av problematik (Walsh 

& Eggert 2008). Både Sjuksköterskor och andra vuxna bör ha en god kommunikation med 

ungdomarna om deras värderingar och förväntningar (Pettingell et al. 2008). Förutom brist på 

kunskap i självskadebeteende rapporterar sjuksköterskor även en brist på eget stöd och hjälp 

som exempel på detta nämns en avsaknad av bra remissalternativ (McAllister et al., 2010). 

Det behövs en utveckling av hälso-och sjukvårdens utbildningsprogram då det gäller 

självskadebeteende för trygghet till skolsköterskorna (Chang et al., 2008). För att 

skolsköterskorna skall få mer kunskap när man arbetar med ungdomar som har 

självskadebeteende krävs ytterligare forskning runt självskador och självskadebeteende (Jo et 

al. 2010; Tusaie et al., 2009). Det behövs ordentliga välfungerande strategier för 

självskadeprevention (Chang et al., 2008). 

Delaktighet, Intresse och engagemang. 

Skolsköterskan jobbar med rådgivning, stöd, höjer ungdomars självkänsla, ger tips, och jobbar 

fram olika förebyggande strategier då det gäller den psykiska hälsan hos ungdomar i skolan 

(Cooke & James 2009) Skolsköterskan kan även se till att ungdomarna remitteras vidare till 

specialister vid behov (a.a). Att arbeta under sekretess kan kännas extra svårt då 

skolsköterskor ofta upplever att de skulle vilja kontakta föräldrarna (Cooke & James 2009). 

För att ungdomarna skall få rätt stöd och hjälp är det viktigt att vårdgivaren har en bra 



 

13 
 

inställning (Tusaie et al., 2009). Det är mycket viktigt att alla vuxna ingriper och visar att de 

bryr sig om ungdomar med självskadebeteende (Ballard et al., 2012; Law et al., 2009; 

Rissanen et al., 2009; Rissanen et al., 2012). Som vuxen skall man ta kontakt, lyssna på vad 

de säger och visa att man ser dem (a.a). Skolsköterskan och annan sjukvårdspersonal är extra 

viktiga i arbetet runt ungdomar med självskadebeteende (Rissanen et al., 2012). 

Skolsköterskan upplevs vara mer engagerad, har bättre attityd, visar mer förståelse, är mer 

bekräftande och är oftast inte dömande i sitt bemötande till ungdomar med 

självskadebeteende (a.a).  

Öppen kommunikation med ungdomar är bra och visar på både intresse och engagemang 

(McDonald et al., 2007). En metod för detta är om skolpersonalen kan samtala om 

självskadebeteende individuellt eller i grupp (a.a). Om barn och ungdomar får ge en egen 

beskrivning av sina känslor och upplevelser med egna ord är det lättare att upptäcka 

självskadebeteende (Ballard et al., 2012) Därför är det extra viktigt med raka frågor för att 

också få raka svar (a.a). Ungdomar som känner tillit vågar också öppna sig vid intervjuer 

(McAllister et al., 2010) Om ungdomarna känner tillit är det lättare att få deras delaktighet 

och vilja till egenvård (a.a). 

Förebyggande och stödjande folkhälsoarbete 

Identifikation 

Viktigt i skolsköterskans hälsofrämjande arbete är att göra en tidig identifikation och 

riskbedömning av ungdomar med självskadebeteende eller självmordsrisk (Ballard et al., 

2012; Biddle et al., 2009; McAllister et al., 2010; Tusaie et al., 2009). En bra metod för att 

identifiera ungdomar med risk för att hamna i eller redan hamnat i ett självskadebeteende kan 

vara regelbunden systematisk screening (Tusaie et al., 2009). Det är nödvändigt med ett 

snabbt ingripande för rätt förebyggande insatser skall kunna sättas in (Ballard et al. 2012; 

McAllister et al. 2010). Väl inarbetade rutiner som gör att man ställer rätt frågor, hos både 

skolsköterska och på akutmottagning är en bra metod för tidig identifikation (a.a). Det är de 

raka frågorna om självskador som ger de bästa svaren (Biddle et al., 2009; Walsh & Eggert 

2008). För att komma åt problemet ska man identifiera risk- och skyddsfaktorer till 

självskador eller självmordsförsök så tidigt som möjligt (Pettingell et al., 2008). Målet med 

tidig identifikation skall vara att ta itu med riskfaktorerna, stödja ungdomarna och öka 

skyddsfaktorerna (a.a). Enligt Lee et al. (2009) kan det vara nödvändigt könsspecifika 

bedömningar och strategier. I en studie av de Wilde et al. (2011) framkommer det att 
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varannan ungdom som hos skolsköterskan rapporterat att de mår dåligt i samband med 

hälsoundersökning eller intervju ej upplevt att någon åtgärd har satts in. 

Socialt nätverk 

Skolbaserade program syftar till att bygga upp lämpliga normer och attityder för livet samt att 

hitta lämpliga strategier som kan hjälpa ungdomar till minskat självskadebeteende (Sharaf et 

al., 2009; Wang et al., 2011). Skolans insatser är viktiga då elever tillbringar mycket av sin tid 

i skolan (a.a). Vissa saker kan man med fördel ta upp och prata om i hela klassen, så som 

mobbing, stress, bra självkänsla kompetens- utveckling och emotionell anpassning (Sharaf et 

al., 2009; Wang et al. 2011). Broschyrer att dela ut på skolan, till föräldrar och lärare är ett 

sätt att öka medvetenheten och arbeta förebyggande (McAllister et al., 2010). Program som 

vänder sig till ungdomar med inriktning på självskador och liknande problematik kan vara 

stärkande då det ger en känsla av delaktighet i ett socialt nätverk (a.a). Familjestöd har visat 

sig vara extra viktigt då det gäller ungdomar med självskadebeteende (Hooven et al., 2012; 

Sharaf et al., 2009). Vid bra stöd från familjen förbättrades ungdomars självkänsla och 

självmordsrisken minskade (Sharaf et al., 2009). Föräldrarnas stöd till ungdomarna har visat 

sig minska då de blir äldre och den vårdande förälder rollen avtar (Rissanen et al., 2009). En 

god kommunikation med minst en av föräldrarna har visat sig vara en mycket bra 

förebyggande faktor då det gäller självskadebeteende.(a.a). 

I arbetet med självskador är stöd till föräldrarna också viktigt, för att de inte skall känna skam 

och skuld (McDonald et al., 2007). Vänner är också ett viktigt stöd för ungdomar som mår 

dåligt, men det kan vara svårt att välja rätt vänner (Strickland & Cooper, 2011). För en del 

ungdomar är grupptrycket, skvaller och rasdiskriminering extra svårt att hantera (a.a). 

Alla vuxna är viktiga och behövs som stöd till ungdomar (Rissanen et al., 2012) Skolpersonal, 

föräldrar, vänner och skolsköterskor kan vara sådana som ungdomar känner förtroende för 

(a.a). Man ska alltid lägga sig i som lärare, skolsköterska, vuxen eller vän då man ser 

ungdomar som mår dåligt (a.a). Tillhörighet i Religion, tron på relationer eller tron på sig 

själv kan för en del ungdomar ha stor betydelse (Jo et al., 2010) precis som kultur kan detta 

vara skyddsfaktorer på grund av att man känner delaktighet, gemenskap, identitet och 

gemenskap i normer (Jo et al., 2010). Genom Tv, film och internet kan ungdomarna få fram 

en sned/förskönad bild av självmord (Jo et al., 2010) Viktigt att komma ihåg i arbete runt 

ungdomar är att delaktighet från familj och vänner inte alltid är ett stöd utan kan av vissa 

ungdomar upplevas som en extra stressande faktor (Strickland & Cooper, 2011). 
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Professionellt stöd 

Eftersom självskadebeteende har blivit lite av en trend och räknas som något normalt söker 

ungdomar inte hjälp för sina problem (Rissanen et al., 2012). Flera faktorer kan påverka hur 

ungdomarna upplever mötet med vården då det gäller denna typ av problematik (Law et al., 

2009). I en studie utförd på vårdstudenter visar det sig att vårdgivarens kön hade stor 

betydelse då det gäller bemötande, vård och behandling för de som faktiskt söker vård (a.a). 

Manliga läkarstudenter visade sig ha den mest negativa attityden till självskadebeteende bland 

ungdomar (Law et al. 2009). En vanlig uppfattning bland sjukvårdspersonalen var att 

självskadebeteendet var ett rop på hjälp och ett sätt att söka uppmärksamhet (Anderson & 

Standen, 2007). I samma studie (a.a) kom man även fram till att nästan alla sjuksköterskor 

och läkare ansåg att människan har rätt att ta sitt eget liv. 

 

Ungdomar har ofta svårt att själv bedöma sin situation, inse riskerna och be om hjälp (Hooven 

et al., 2012). Skyddsfaktorer vid självskadebeteende är personlig kontroll och problemlösning 

(a.a) varför det också är viktigt med problemlösnings fokuserande program och 

hälsoutbildning i skolan (McAllister et al., 2010). Skol-eller samhällsbaserade program är ett 

måste i det förebyggande arbetet runt självskadebeteende (Lee et al., 2009; Sharaf et al., 

2009). Skolsköterskan arbetar kontinuerligt med frågor rörande personlig kontroll, förmåga 

till kommunikation och problemlösnings strategier med mål att ge ungdomarna verktyg för att 

bättre klara livets utmaningar (a.a). Skolsköterskan arbetar vidare med förebyggande insatser 

runt bland annat hur man kan hantera ilska (a.a) och hjälper ungdomarna med att öka sin 

självkänsla och se positivt på tillvaron (a.a). 

Det är viktigt med tillgång av skolsköterska för att få hjälp att behandla olika känslor som är 

jobbiga under uppväxtåren (McAllister et al., 2010). Sköterskorna arbetar med rådgivning i 

brett perspektiv och då krävs en bra inställning och attityd (a.a). Stresshanteringslära och hjälp 

att bygga upp elevers självkänsla, problemlösningsförmåga och emotionella anpassning är en 

bra metod när man jobbar förebyggande (Chang et al., 2008; McDonald et al., 2007; Wang et 

al., 2011) Antimobbing program i skolan är en annan fungerande metod (Wang et al., 2011). 

Fokusgrupper som träffas och diskuterar förebyggande åtgärder är också ett sätt för 

ungdomarna att bearbeta sina känslor (McAllister et al., 2010; Strickland & Cooper, 2011). 

Även föräldrar kan involveras i fokusgruppdiskussioner (Ballard et al., 2012). Ofta behöver 

ungdomar med självskadebeteende erbjudas professionell hjälp (Rissanen et al., 2012; Tusaie 

et al., 2009). Enligt Rissanen et al. (2009) kan det ibland vara bättre för ungdomarna att tala 
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med utomstående vuxna om sina känslor, exempel på sådana kan vara psykiatriker, kurator 

eller liknande. 

Behandlingsstrategier 

Vid behandling av ungdomar med självskadebeteende bör man enligt McAllister et al., (2010) 

arbeta med problemlösning. Behandling av underliggande depression är mycket viktig åtgärd 

(Jo et al., 2010) precis som hjälp med humörhantering (Hooven et al., 2012). Man måste även 

använda sig av primärvårdens resurser i större utsträckning, där man ofta arbetar med 

motiverande samtal och olika typer av rådgivning (de Wilde et al., 2011). Framtagna 

utarbetade behandlingsprogram som visat sig vara effektiva vid självskadebeteende är C-

CARE som går ut på minskning av depression, ångest och ilska samt ökar den personliga 

kontrollen (Hooven et al., 2012). En annan modell är P-CARE som utgår ifrån att 

familjestödet innebär en bättre kommunikation (a.a). En kombination av C+P-CARE har visat 

sig vara den mest effektiva metoden (a.a).  

Skolsköterskan har ett viktigt förebyggande arbete med ungdomar och ibland har man samtal 

varje vecka för att tala om självkänsla, problem hemma med mera (Rissanen et al., 2009). Bor 

man ute på landsbygden kan telepsykiatri för ungdomar genom telefon eller internet vara ett 

bra sätt för att nå ut till behövande (Biddle et al., 2009). Att använda sig av Copingstrategier 

som behandlingsmetod, vilket innebär att man jobbar med personens förmåga att hantera 

stressfyllda och känslomässigt krävande situationer, anses vara en fungerande metod även om 

det visat sig att metoden kan leda till ytterligare problem för skolsköterskan att ta tag i 

(Strickland & Cooper, 2011). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Förståelse för den komplexa situation som råder då det gäller bakgrunden till ett utvecklat 

självskadebeteende känns som det viktigaste en skolsköterska kan inneha. Den tidiga 

identifikationen är enligt flertalet studier (Ballard et al., 2012; Biddle et al., 2009; McAllister 

et al., 2010; Tusaie et al., 2009) ett måste för att fånga upp ungdomar med denna typ av 

problematik och därefter finna vägar för åtgärder. Metoderna för identifiering hamnar ofta på 

olika typer av screening instrument och hälsoundersökningar (Ballard et al., 2012; de Wilde et 

al., 2011; Hooven et al., 2012; Tusaie et al. 2009; Walsh & Eggert, 2008; Wang et al. 2011) 

även den bästa vägen sägs vara kommunikation. Det är de raka frågorna som ger de bästa 
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svaren (Biddle et al., 2009; Walsh & Eggert 2008). Det är när ungdomarna får ge sin egen 

beskrivning av känslor och upplevelser med egna ord man lättast kan upptäcka 

självskadebeteende (Ballard et al., 2012) Att som vuxen ha en bra kommunikation med dessa 

ungdomar visar på både intresse och engagemang (McDonald et al., 2007), vilket är ett måste 

för att få ungdomarnas tillit. De ungdomar som känner tillit vågar också öppna sig vid 

intervjuer (McAllister et al., 2010) och det är lättare att få deras delaktighet och vilja till 

egenvård (a.a). Utifrån ovanstående känns det befogat att ställa sig frågan om ett 

frågeformulär upprättat för allmänheten är gott nog för att identifiera den individuella och 

högst komplexa problematik som råder runt ungdomar med självskadebeteende? Finns det 

resurser för andra metoder eller är det bristen på just dessa som gör att flertalet ungdomar 

enligt de Wilde et al. (2011) också uppger att de inte får någon hjälp av skolsköterskan då de 

uppger att de mår psykiskt dåligt? Eller kan det vara så att bristen på stöd och kunskap som 

flertalet skolsköterskor rapporterat (Chang et al., 2008; McAllister et al., 2010) ligger till 

grund för att problematiken aldrig följs upp? Förhoppningen är att det i alla fall inte beror på 

den negativa attityd som viss vårdpersonal rapporterats ha till ungdomar med 

självskadebeteende (Law et al. 2009).  

Skolsköterskan kan anses vara rätt person för att bemöta ungdomar med denna problematik då 

denne enligt Rissanen et al. (2012) beskrivs vara mer engagerad, ha en bättre attityd, visar 

mer förståelse, är mer bekräftande och är oftast inte dömande i sitt bemötande till ungdomar 

med självskadebeteende känns det märkligt att ett professionellt bemötande inte kan anses 

vara gällande i alla typer av vårdsammanhang. Dessutom kan man ställa sig frågan om det 

största ansvaret för att identifiera, förebygga och behandla ungdomar med 

självskadebeteendet bör ligga på skolan då det enligt (a.a) är bevisat att alla vuxna är viktiga 

och behövs som stöd till ungdomar? Det är också bevisat att det oftast är en kombination av 

fysiska, psykiska och sociala faktorer som bidrar till ungdomars självskadebeteende (Biddle, 

Sekula, Zoucha & Puskar, 2009; Cooke & James, 2009; de Wilde, van de Looij, 

Goldschmeding & Hoogeveen, 2011; McAllister, Hasking, Estefan, McClenaghan & Lowe, 

2010; Hooven, Walsh, Pike & Herting, 2012; Jo, An, & Sohn, 2010; Law, Rostill-Brookers & 

Goodman, 2009; Lee, Choi, Kim, Park & Shin, 2009; McAllister, McDonald, O´Brien & 

Jackson, 2007; Pettingell et al., 2008; Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 2012; Stickland & 

Cooper, 2011; Tusaie, Acierto, Murray, Fitzgerald & Chiu, 2009; Walsh & Eggert, 2008; 

Wang, Lai, Hsu & Hsu, 2011). 
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Behandlingen skall inriktas på att arbeta problemlösande runt orsak och verkan (McAllister et 

al., 2010). En forskningsrapport av Augustsson och Hagquist (2011) visar även den på det 

samband som råder angående barn och ungdomars psykiska hälsa. Samtidig förekommande 

problematik som orsak till psykisk ohälsa kan ses vara av både psykisk, fysisk och social 

karaktär och talar starkt för ett behov att problemen tolkas ur ett helhetsperspektiv. Utifrån 

den kartläggning av studier som gjorts av Augustsson och Hagquist (2011) framkommer det 

även att uppenbara kunskapsluckor föreligger vad gäller trender i nordiska ungdomars 

psykiska hälsa inom området för självdestruktivitet och beteendemässig problematik.  

Metoden för identifiering, stöd och åtgärd måste således ned på individnivå. Skolsköterskan 

skall självklart arbeta såväl hälsofrämjande som förebyggande men saknar i många fall rätt 

metod för sitt omvårdnadsarbete. För att skolsköterskorna skall få mer kunskap när man 

arbetar med ungdomar som har självskadebeteende krävs ytterligare forskning runt 

självskador och självskadebeteende (Augustsson & Hagquist 2011; Jo et al., 2010; Tusaie et 

al., 2009 ). Detta stöds även av McCarthy & Gijbels (2009) som i sin studie visat på en tydlig 

skillnad i attityd hos de personer som hade utbildning gällande självskadebeteende och de 

som inte hade det.  

Målet för fortsatt forskning borde enligt författarna ligga på direkta omvårdnadsåtgärder då 

dessa till stor del saknades i genomgång av de artiklar som ligger till grund för denna studie. 

Avsaknaden av välfungerande strategier för självskadeprevention (Chang et al., 2008) och 

problemets komplexa natur visar på ett stort behov av utökat tvärprofessionellt samarbete 

mellan Forskare, Vårdpersonal och Sociala myndigheter. Samtidigt som ansvaret för stöd och 

engagemang med mål att hjälpa våra ungdomar med självskadebeteende borde åläggas i 

allmänhet alla vuxna.  

Ytterligare forskning i ämnet ur en omvårdnadsaspekt och därefter utbildning skulle mycket 

troligt leda till att skolsköterskans möte med dessa ungdomar upplevdes både mindre 

skrämmande och svårt. Med vetskap om att skolsköterskan utifrån sitt förhållningssätt anses 

vara den bästa personen för att bemöta ungdomar med självskadebeteende (Rissanen et al. 

2012) borde man inse att om skolsköterskan känner sig trygg i sin omvårdnadsprofession 

finns en bättre förutsättning god omvårdnad, vilket även McCarthy & Gijbels (2009) fastslår. 

Skolsköterskans viktiga uppdrag i folkhälsoarbetet runt ungdomar med självskadebeteende 

skulle därmed på många sätt kunna förbättras om arbetet baseras på en mer tydlig vetenskap i 

omvårdnad. 
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Metoddiskussion  

Vald metod för studien var litteraturstudie vilket inneburit att tidigare empiriska studier i 

ämnet som svarade mot denna studies syfte har valts ut för vidare kritisk granskning. För att 

få fram aktuell forskning begränsades urvalet till de senaste 5 årens forskningsresultat. 

Metoden som använts har gett en översikt över tidigare forskning i ämnet. Översikten som 

framkommer gör det möjligt att identifiera relevanta frågeställningar som grund för vidare 

empirisk forskning (Forsberg & Wengström, 2008). Som stöd för sökning och granskning av 

de vetenskapliga artiklarna användes ett flödesschema enligt Polit & Beck (2008). För att få 

en så korrekt översättning som möjligt på de sökord som använts har dessa även översatts 

med hjälp av svenska MeSH. Framkomna MeSH termer var i sig en bra hjälp men trots dessa 

var det nödvändigt med flexibilitet i sökstrategin för att få fram för studien aktuellt antal 

träffar. De valda sökorden användes i första led enskilt var för sig och slutligen i kombination 

med varandra för att inga relevanta artiklar skulle missas. Möjligen har fler relevanta sökord 

kunnat identifieras och kombineras för att uppnå ännu fler användbara studier om man skulle 

gjort om denna studie på nytt? Valda databaser för artikelsökning blev PubMed och CINAHL 

då dessa databaser är inriktad mot omvårdnad och därmed passade bra mot vårt syfte. Med 

tanke på att PsykInfo även kunde vara relevant utifrån att studien behandlar psykisk ohälsa 

gjordes även en sökning i denna databas. För att få någon träff alls i PsykInfo var vi tvungna 

att ändra lite på sökorden i den mån att ordet prevention helt plockades bort. Resultatet blev 9 

artiklar som slutligen efter urval och granskning resulterade i enbart 1 användbar artikel. 

Resultatet i denna litteraturstudie kom således till slut att bygga på 21 vetenskapliga artiklar. 

Även om vi hade önskat att fler studier gått att få fram för att stärka resultatet anser vi ändå att 

då studierna enbart är från de senast 5 åren har vi fått fram för syftet relevanta 

forskningsresultat vilket känns viktigt då problemet med självskadebeteende hos ungdomar 

fortfarande är högaktuellt. Att kombinera sökorden och vara flexibel med olika ord i olika 

databaser har varit ett måste för att få fram de artiklar som legat till grund för resultatet. Om 

detta inte gjorts hade flera studier gått förlorade och resultatet skulle då känts mindre 

trovärdigt. 

De artiklar som tagits med i denna studie har haft en stor geografisk spridning vilket kan ses 

som att resultatet speglas mångkulturellt och kan därmed visa sig gällande i flertalet olika 

länder. Artiklarna som slutligen valdes ut efter urval granskades vidare enligt upprättade 

granskningsprotokoll för såväl Kvalitativa som Kvantitativa studier med stöd av Forsberg och 

Wengström (2008) (Se bil. 1 och 2). Med hjälp av detta protokoll poängsattes artiklarna och 
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erhållna poäng omsattes sedan enligt förutbestämda kriterier för att tydliggöra den 

vetenskapliga kvalitén som ligger till grund för denna studies resultat. De artiklar som visade 

sig innehålla kvalifikationer för att räknas ha medel – hög kvalitét togs med i studien utifrån 

ett uppsatt mål om att enbart ha med resultat från studier med hög vetenskaplig kvalitét. 

Enligt och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) skall man dock vara medveten om att det 

finns en risk för att denna typ av granskning och poängsättning ibland gör att vissa faktorer 

kan övervärderas kontra undervärderas, något som författarna också haft i vetskap under 

utförd kvalitétsbedömning. I urvalsprocessen har vi alltid haft studiens syfte som 

referensfaktor vilket enligt Thurén (2005) därmed gör att urvalet kan anses relevant.  

Bearbetning av valda artiklar har under hela studiens gång varit en process där översättning 

från Engelska till Svenska gjorts så noggrant som möjligt utifrån författarnas egen förmåga. 

Granskningen har gjorts både individuellt och tillsammans med intention att undvika 

eventuella feltolkningar av såväl språk som innehåll och därmed öka trovärdigheten. Den 

kvalitativa analys som gjordes med inspiration av Lundman och Hällgren- Granheims (2009) 

har utförts av båda författarna tillsammans med ambition att vara så noggrann som möjligt för 

att inte missa eller misstolka eventuellt viktigt innehåll i meningsenheterna och därmed få 

fram felaktiga koder och kategorier. 
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Bilaga 1.  

 

Modifierad granskningsmall för Kvalitativa studier- Upprättad med stöd av 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

Granskningsmall för Kvalitativa Studier 

 

 

JA 

 

NEJ 

 1. Är studiens syfte tydligt beskrivet?   
 2. Framgår det vilken typ av kvalitativ metod som använts?   
 3. Är studiens design relevant för att besvara frågeställningen?   
 4. Är inklusions- och exklusionskriterier beskrivna?   
 5. Finns det beskrivet var undersökningen är genomförd?   
 6. Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?   
 7. Framkommer det vilken urvalsmetod som använts?   
 8. Beskrivs undersökningsgruppen med ex ålder, kön, socialstatus?    
 9. Är undersökningsgruppen lämplig?   
10. Är fältarbetet tydligt beskrivet (hur datainsamling har skett)?   
11. Framgår vilken typ av datainsamlingsmetod som använts?    
12. Finns etiskt resonemang?   
13. Är teman och begrepp utvecklade och tolkade?   
14. Diskuteras analys och tolkning av resultatet?   
15. Är resultatet trovärdigt och pålitligt?   
16. Finns det en röd tråd genom artikeln?   
17. Har resultatet klinisk relevans?   
18. Diskuteras metodologiska brister och risken för bias?   
 

Summa Kvalitétspoäng/ Kvalitét 

 

  

 
 

Kvalitetsgränser:  

Hög kvalitet: 14-18 poäng  

Medel kvalitet: 9-13 poäng  

Låg kvalitet: 0-8 poäng 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 2.  

 

Modifierad granskningsmall för Kvantitativa studier- Upprättad med stöd av 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

Granskningsmall för Kvantitativa Studier 

 

 

JA 

 

NEJ 

 1. Är syftet med studien tydligt beskrivet?                                                                                          
 2. Finns frågeställningarna beskrivna?                                                                                             
 3. Är studiens design relevant för att besvara frågeställningen?    
 4. Finns beskrivna inklusions- och exklusionskriterier?    
 5. Beskrivs det hur urvalsprocessen gått till?    
 6. Framgår antal deltagare som i studien?    
 7. Är undersökningsgruppen lämplig?    
 8. Beskrivs det vilka mätmetoder som har använts?    
 9. Beräknas reliabilitet?    
10. Diskuteras validitet?    
11. Finns eventuellt bortfall beskrivet?    
12. Finns ett etiskt resonemang?    
13. Diskuteras analysen och tolkningen av resultatet?    
14. Finns en röd tråd genom artikeln?    
15. Kan resultat generaliseras till annan population?    
16. Har resultatet en klinisk betydelse?    
 

Summa Kvalitétspoäng/ Kvalitét 

 

  

 
 

Kvalitetsgränser: 

Hög kvalitet: 13-16 poäng  

Medel kvalitet: 8-12 poäng  

Låg kvalitet: 0-7 poäng  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3.  

 

Matris- Studier som använts i resultatet 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Urvalsgrupp Metod Resultat Artikelkvalitét 
 

Anderson, 
M. & P. J. 
Standen, P.J. 
(2007) 
 
 

Attitudes 

towards suicide 

among nurses 

and doctors 

working with 

children and 

young people 

who self-harm 

undersöka attityder 
till självmord hos 
sjuksköterskor och 
läkare 
som arbetar med 
barn och ungdomar 
som skadar sig 

själva 

179 läkare och 
sjuksköterskor 
från olika 
specialistklinike
r som jobbar 
med ungdomar 

Kvantitativ 
5 skaligt 
frågeformulär 
Analys Variabler, 
Korrelationsanaly
s 
(mäter sambandet) 

komplexa attityder 
måste beaktas i 
utbildning för hälso-
och sjukvårdspersonal 
och i utvecklingen av 
moderna självmord 
förebyggande 

program 

Medel 

Ballard, 

ED., Bosk, 

A., Snyder, 

D., Pao, M., 

Bridge, JA., 

Wharff, 

EA., Teach, 

SJ & 

Horowitz, L. 

(2012). 

USA. 

Patients' 

opinions about 

suicide 

screening in a 

pediatric 

emergency 

department.  

 

Beskriva hur 
psykiskt sjuka och 
icke psykiskt sjuka 

barn reagerar och 
berättar om 
självmord vid 
screening på en 
akutmottagning. 

 

156 ungdomar 
med och utan 
psykiatrisk 

sjukdom som 
uppsökt akuten 
för 
självmordsförsö
k 

Kvalitativ 
Intervjustudie 
Analys: 

innehållsanalys  

Man bör fortsätta med 
screening på 
akutmottagning. Barn 

och ungdomar ger 
beskrivning med egna 
ord, vilket är viktigt i 
upptäckten. Ger 
snabbt ingripande och 
rätt förebyggande 
insatser. 

Medel 
 

Biddle, VS., 

SEkula, 
LK., 
Zoucha, R & 
Puskar, KR. 
(2009). USA 

Identification 

of suicide risk 

among rural 

youth: 

implications 

for the use of 

HEADSS. 

Undersöka om 

HEADSS (ett 
intervju instrument) 
är ett lämpligt 
instrument vid 
bedömning av 
självmordsrisk hos 
ungdomar på 
landsbygden. 

466 

Gymnasieelever 
i sydvästra 
Pennsylvania 

Kvalitativ 

Frågeformulär. 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys 

Den nya versionen av 

HEADDSS, hem, 
utbildning, aktiviteter, 
döden, 
narkotikamissbruk, 
annat missbruk, 
sexuellt beteende, 
säkerhet, suicidalitet 
och depression visar 

sig vara det mest 
lämpliga intervju 
instrumentet i USA 
vid självmords 
riskbedömning. 

Hög 

 

Chang, HJ., 
Yang, CY., 
Lin, CR., 

Ku, YL & 
Lee, MB. 
(2008). 
Taiwan. 

Determinants 

of suicidal 

ideation in 

Taiwanese 

urban 

adolescents. 

Det primära syftet 
med denna studie 
var att undersöka 

bestämningsfaktorer 
då det gäller 
ungdomar med 
självmordstankar i 
Taiwan.  

 

2341 ungdomar  
12-18 år. Data 
samlades under 

2,5 år.  
 

Kvantitativ 
4 olika 
mätinstrument 

Beskrivande 
Analys: Multipel 
korrelationsanalys 
(mäter styrkan i 
sambandet) 

Cirka 51 % av 
ungdomarna 
identifierades som 

tillhörande 
riskgruppen och 
behövde ytterligare 
bedömning av risk-
självmordstankar. 
Resultat visade att 
skolform, depressiva 
symtom, kognitiva 

svårigheter och 
dagliga problem 
betydligt medförde 
självmordstankar.  

Hög 

 

Cooke, E & 
James, V. 
(2009). 
Storbritanni

A self-harm 

training needs 

assessment of 

Att identifiera, 
analysera och 
diskutera 
utbildningsbehovet 

21 
skolsköterskor i 
gymnasiet 

Kvalitativ 
Fokuserade semi-
strukturerade 
intervjuer. Analys: 

Utbildningsbehovet 
för skolsköterskor är 
viktigt. Önskemål om 
mer resurser, kunskap 

Hög 



 

 
 

en. school nurses. för skolsköterskor 
angående ämnet 

självskadebeteende. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

för att känna sig 
säkrare tillräcklig 

de Wilde, 
EJ., van de 
Looij, P., 
Goldschmed
ing, J & 
Hoogeveen, 
C. (2011). 

Nederländer
na. 

 

Self-report of   

suicidal 

thoughts and 

behavior vs. 

school nurse 

evaluations in 

Dutch high-

school 

students. 

Att undersöka hur 

skolsköterskor i 

gymnasieskolor 

jobbar med 

screening och 

uppföljningsåtgärder 

för att identifiera 

ungdomar med 

självmords 

beteende. 

4000 
gymnasieelever 
I Rotterdam 

Kvantitativ 
Självskattningsfor
mulär och 
Intervjuer av 4000 
elever i första år 
på gymnasiet 
Dataanalys: 

Logistisk 
regressions  
(beskriver 
sambandet) 

De allra flesta 
inbjudningar följdes 
inte av någon åtgärd 
från skolsköterskan. 
Även majoriteten av 
studenter vars egen 
rapport ledde till ett 

"Attention Ärende" 
ansågs inte vara i 
riskzonen av 
sjuksköterskan. 

Hög 

Hooven, C. 

Walsh, E. 

Pike, KC & 

Herting, JR. 

(2012). USA 

Promoting 

CARE: including 

parents in youth 

suicide 

prevention 

Att utvärdera effekten 

av förebyggande 

insatser för ungdomar 

med självmordsrisk 

 615 

gymnasieelever 

och föräldrar 

Kvantitativ 

Interventionsstudie, 

randomiserad: Fyra 

grupper.  

Analys: Multipel 

korrelation 

Visar att risken för 

självmord minskar vid 

tidig insats med hjälp av 

stödprogram till föräldrar 

och ungdomar 

Hög 

Jo, KH., An, 

GJ & Sohn, 

KC. (2010). 

Sydkorea. 

Qualitative 

content 
analysis of 
suicidal 
ideation in 
Korean college 
students. 

Att utforska och 

förstå 

självmordstankar 

hos de ungdomar 

som haft 

självmordstankar 

men inte ännu 

försökt begå 

självmord. 

134 studenter på 

collage 

Kvalitativ 

Icke strukturerade 
frågeformulär 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys. 

självmordstankar är 

grundat på fysiska, 
psykiska och sociala 
problem, de som kan 
undertrycka 
självmordstankar är 
påverkat av religiösa 
och kulturella 
sammanhang. 

Hög 

Law, GU., 
Rostill-
Brookes, H 
& 
Goodman, 
D. (2009). 
England. 

Public stigma 

in health and 

non-healthcare 

students: 

attributions, 

emotions and 

willingness to 

help with 

adolescent self-

harm. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur hälso-och icke-
sjukvård studenter 
tänker och känner 
om ungdomar 
självskadande 
beteende 

184 studenter Kvantitativ 
Enkätbaserad 
Tvärsnittsundersö
kning. Analys: 
Jämförande 
Korrelations 
analys 
(mäter styrkan i 
sambandet) 

I överensstämmelse 
med den allmänna De 
som trodde att 
ungdomarna själva 
var ansvarig för 
självskadebeteendet 
visade högre känslor 
av ilska mot dem och 
mindre vilja att hjälpa. 

Upplevd risk befanns 
associerad med högre 
nivåer av ångest och 
behov av ökat stöd för 
användning av 
tvångsmedel som 
strategier för att 
hantera självskadande 

beteende. Män och 
läkarstuderande hade 
en mer negativa 
attityd till självskada. 

Hög  

Lee, J., 
Choi, H., 
Kim, MJ., 

Park, Cg & 
Shin, DS. 
(2009). 
SydKorea. 

Anger as a 

predictor of 

suicidal 

ideation in 

middle-school 

students in 

Korea: gender 

difference in 

threshold point. 

Att studera 
könsskillnaderna i 
nivån på 

självmordstankar 
och ilska,) 
prediktorer för 
självmordstankar, 
och sambandet 
mellan 
självmordstankar 
och ilska. 

258 Ungdomar I 
åldern 13 till 15 
år från Korea 

Kvantitativ 
besvarade 
frågeformulär om 

självmordstankar 
och ilska 
Analys: 
Regressionsanalys 
(beskriver 
sambandet) 

Det var 
Könsskillnader i nivån 
av suicidtankar och 

ilska. Det var 
vanligare bland 
flickor.  Det finns 
samband mellan ilska 
och självmordstankar  

Hög 
 

Lucassen, 
M.F.G., 

Sexual 

attraction, 

undersöka 
sambanden mellan 

9,107 
gymnasieungdo

Kvantitativ 
Analys: Multipel 

Studiens resultat 
understryker den 

Hög 

http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/psycinfo/docview/883433893/139E63ACDAA6525558C/3?accountid=12495
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/psycinfo/docview/883433893/139E63ACDAA6525558C/3?accountid=12495


 

 
 

Merry, S.N., 
Robinson, 

E.M., 
Denny, S., 
Clark, T., et 
al. (2011). 
Australien. 

depression, 

self-harm, 

suicidality and 

help-

seeking behavi

our in New 

Zealand 

secondary scho

ol students. 

sexuell attraktion 
och självrapporterad 

depression, 
självskador, 
suicidalitet och 
hjälp-beteende. 

mar 
(Randomly 

selected) 

Logistisk 
regressionsanalys 

(beskriver 
sambandet) 

betydande psykiska 
påfrestan som möter 

elever som dras till 
samma eller båda 
könen, de som är 
lockade till båda 
könen förekommer 
Särskilt utsatta. Det 
finns ett stort behov 
att säkerställa att 

hälso- och sjukvården 
har kapacitet och 
förmåga att vara 
särskilt lyhörd då det 
gäller ungdomar som 
lockas till samma eller 
båda könen. 

McAllister, 

M., 
Hasking, P., 
Estefan, A., 
McClenagha
n, K & 
Lowe, J. 
(2010). 
Australien. 

A Strengths-

Based Group 

Program on 

Self-Harm: A 

Feasibility 

Study.  

Att finna ett 

program, en form av 
screening som kan 
hjälpa unga 
människor hitta ett 
säkrare sätt att 
komma åt ungdomar 
med 
självskadebeteende. 

12 

skolsköterskor 
med lång 
erfarenhet av 
yrket 

Kvalitativ 

Single group case 
study. Intervjuer 
Analys: 
Innehållsanalys 

Skolsköterskor 

rapporterar om brist 
på kunskap och brist 
på tillgänglig personal 
som ger förtroende 
och stöd för ungdomar 
med självskada. Men 
vikten av 
problemlösnings 

fokuserande program i 
skolan. 

Hög 

 

McDonald, 
G., O'Brien, 
L & 
Jackson, D. 
(2007). 
Australien. 

Guilt and 

shame: 

experiences of 

parents of self-

harming 

adolescents. 

Syfte med intervjun 
var att få insikt i 
upplevelse och 
erfarenhet från 
föräldrar till 
ungdomar med 

självskadebeteende 

7 föräldrar till 
ungdomar med 
självskadebetee
nde 

Kvalitativ 
Intervjuer 
Analys: 
hermeneutik 
fenomenologisk 
innehålls analys 

Resultatet ger insikt 
som kan vara till hjälp 
för skolsköterskor då 
det gäller stöd och 
hjälp till föräldrar att 
inte vara dömande, 

uppmuntra dem och 
främja 
stresshantering. 
Föräldrar upplever 
ofta skuld och skam. 

Hög 
 

Pettingell, 

SL., 

Bearinger, 

LH., Skay, 

CL., 

Resnick, 

MD., 

Potthoff, SJ 

& Eichhorn, 

J. (2008). 

USA. 

Protecting 

urban 

American 

Indian young 

people from 

suicide. 

Att undersöka om 
självmordsförsöken 

är fler bland 
amerikansk indian 
ungdomar med 
tanke på de ökade 
riskerna som 
tidigare studier visat 
på. 

569 amerikan- 
indianer i skola 

Kvantitativ 
Datainsamling 

med olika 
mätinstrument: 
Analys: 
Korrelationsanaly
s   
(mäter styrkan i 
sambandet) 

Flickor med missbruk 
visar hög risk för 

självmordsförsök. 
Pojkar som brukar 
våld visar hög risk för 
självmordsförsök. 

Medel 
 

Rissanen, 
ML., 
Kylmä, J & 
Laukkanen, 
E. (2009). 
Finland 

Descriptions of 

help by Finnish 

adolescents 

who self-

mutilate. 

Att beskriva stöd 
och stödjande 
faktorer till finska 
ungdomar med 
självskadebeteende.  

62ungdomar 
med 
själskadebeteen
de (enkät)10 
ungdomar med 
själskadebeteen
de 
(djupintervjuer) 

Kvalitativ 
Metodologisk 
triangulering. 
Både skriftligt och 
intervjuer. Analys 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Tre grupper av 
människor som kan 
vara till hjälp 
identifierades: 
Kompisar i samma 
ålder(klasskompisar, 
vänner, andra med 
samma problem), den 
som står dig nära/du 

har kär och vuxna 
(föräldrar, hälso- och 
sjukvårdspersonal, 
okända vuxna) 
Förhindrande faktorer 

Hög 
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för hjälp 
identifierades 

Rissanen, 
ML., 
Kylmä, J & 
Laukkanen, 
E. (2012). 
Finland. 

Helping Self-

Mutilating 

Adolescents: 

Descriptions of 

Finnish Nurses. 

Att beskriva Finska 
sjuksköterskors 
föreställningar och 
erfarenhet av att 
hjälpa ungdomar 
med 
självskadebeteende. 

9 sjuksköterskor 
som jobbar med 
ungdomar med 
självskadebetee
nde 

Kvalitativ 
Intervjuer 
Analys: 
Innehållsanalys 

Sjuksköterskor känner 
sig ofta hjälplösa och 
en svårighet att få 
ungdomars 
förtroende. Absolut 
viktigast är att man får 
ungdomars 
förstroende för att nå 

dem och kunna hjälpa. 

Medel 
 

Sharaf, AY., 
Thompson, 
EA & 
Walsh, E. 
(2009). 
USA. 

Protective 

effects of self-

esteem and 

family support 

on suicide risk 

behaviors 

among at-risk 

adolescents. 

Undersöka effekten 
av familjens stöd på 
sambandet mellan 
låg självkänsla, 
självmord och 
riskbeteenden bland 

ungdomar med hög 
risk för 
avhopp från skolan 

849 elever från 
highschool som 
ligger i riskzon 
för att hoppa av 
skolan 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
frågeformulär och 
djupintervjuer 
Analys: Multipel 
regressionsanalys  

(beskriver 
sambandet) 

Vid bra stöd från 
familjen förbättrades 
ungdomars 
självkänsla och 
självmordsrisken 
minskade därmed. 

Vilket visar att 
självkänsla är viktig 
samt stöd från 
familjen. 

Hög 

Strickland, 
CJ. & 

Cooper, M. 
(2011). 
USA. 

Getting into 

trouble: 

perspectives on 

stress and 

suicide 

prevention 

among Pacific 

Northwest 

Indian youth. 

Syfte var att få 

förståelse för 

självmordsrisk-och 

skyddsfaktorer hos 

Indian ungdomar i 

Pacific Norhwest. 

30 Indianer i 
åldern 14-19 år. 

Kvalitativ 
Beskrivande, 

etnografisk studie 
med intervjuer 
och observationer 
Analys: kvalitativ 
innehålls analys 

Ungdomarna 
rapporterade att de 

levde under stor 
stress. Vänner och 
familj var både ett 
stöd men kunde även i 
sig vara ytterligare en 
källa till upplevd 
stress 

Medel 
 

Tusaie, KR., 
Acierto, S., 

Murray, A., 
Fitzgerald, 
K & Chiu, 
S. (2009). 
USA.  

Screening for 

adolescent self-

injury: a survey 

of Ohio 

advanced 

practice nurses.  

 

Att beskriva hur 
sjuksköterskor 

använder sig av 
screening och hur de 
arbetar med 
ungdomar med 
självskadebeteende. 

250 
slumpmässigt 

utvalda 
specialistsjuksk
öterskor 

Kvantitativ 
Självskattningsfor

mulär(penna 
papper) Analys: 
korrelationsanalys 
(mäter styrkan i 
sambandet) 

Man behöver mer 
kunskap när man 

arbetar med ungdomar 
som har 
självskadebeteende. 
Tidig identification 
ökar med 
målmedveten 
screening. Mer 
forskning behövs 

angående självskador. 

Medel 
 

Walsh, E & 
Eggert, LL. 
(2008). 
USA. 

Preventing 

youth suicide: 

issues for law 

enforcement 

personnel. 

 

Att undersöka 
faktorer som ökar 
eller minskar 
självmordsrisken 
hos ungdomar i 
gymnasiet som har 
svårigheter i skolan. 

801 elever (54 
% kvinnor, 46 
% män) från 10 
olika 
highschools i 
USA 

Kvantitativ 
Frågeformulär och 
intervjuer. Analys: 
bekräftande 
faktoranalys. 
Korrelationsanaly
s 

(mäter styrkan i 
sambandet) 

Studien ger ytterligare 
belägg för att elever 
som upplever 
svårigheter i skolan är 
i riskzon och många 
har självmordstankar 
eller har gjort 

självmordsförsök. 

Medel 

 

 

Wang, RH. 
Lai, HJ. 
Hsu, HY & 
Hsu, MT. 
(2011). 

Taiwan. 

Risk and 
protective 
factors for 
suicidal 
ideation among 

Taiwanese 
adolescents. 

Undersöka 
riskfaktorerna, de 
förebyggande 
faktorerna samt 
förhållandet mellan 

riskfaktorer och 
självmordstankar 
ungdomar 

577st 
gymnasieelever 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
svarar anonymt på 
ett frågeformulär. 
Analys: Logistisk 

regressionsanalys, 
(beskriver 
sambandet) 

Skolans förebyggande 
insatser bör inrikta sig 
till flickor. Genom 
utbildning och coping 
strategier stärks 

elevens självkänsla 
risken  

Medel 



 

 
 

Bilaga 4. 

Exempel ur analys 

 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

  

Kod 

  

Kategori 

  

Kulturella trauman, social och 
geografisk isolering har som 
fattigdom, trasiga 
familjeförhållanden och missbruk 
kunnat ses som samtidig 
problematik vid flertalet fall hos 
ungdomar med självskadande 

beteende. 

Flertalet bakomliggande 
sociala faktorer sätts i 
samband med 
självskadebeteende 

Sociala kännetecken   Samtidigt förekommande 

faktorer 

Depression och bristfällig 
självkänsla är tillstånd somkunnat 
ses som samtidig problematik vid 
flertalet fall hos ungdomar som 
medvetet skadar sig själva 

Depression och dålig 
självkänsla sätts i samband 
med självskadebeteende 

Psykiska kännetecken   

Temperamentsfulla, utåtagerande 
fysiska faktorer som ilska, 
aggression, impulsivitet 

förekommer i samband med 
självskadebeteende 

Ett fysiskt utåtagerande 
beteende sätts i samband 
med självskadebeteende 

Fysiska kännetecken   

Elever skall erbjudas regelbundna 

hälsokontroller och screening med 

mål att övervaka och åtgärda 

eventuella hälsoproblem. 

Systematiska hälsokontroller 
med instrument 

Hälsoinventering/ Screening. 

  

Systematiskt 

folkhälsoarbete 

Utbilda personal och elever i 
skolor hur man identifierar samt 
ser varningssignaler på 
självskadebeteende 

Det krävs mer utbildning för 
att förebygga 

Utbildning och information. 

  

  

  

Det måste finnas en vilja till 
förståelse hos sjuksköterskan 
när  ungdomar med egna ord 
beskriver hur de känner och mår 

Sjuksköterskan måste visa 
förståelse för självupplevd 
verklighet. 

Delaktighet, Intresse och 
engagemang 

  

Systematisk screening. 

Regelbundna hälsokontroller och 
övervakning av den allmänna 
hälsan men framför allt den 
psykiska hälsan, både från skolan 
och lokala hälsocentraler har visat 
sig betydelsefullt. 

Systematisk screening vid 

skola och primärvård har 
visat sig ha betydelse för att 
fånga upp problematiken. 

Identifikation 

  

Förebyggande och 

Stödjande folkhälsoarbete 

Socialt stöd och stöd från den 

egna familjen samt religiösa 
värderingar och tillhörighet har 
visat sig stödjande och ge en 
optimistisk livssyn. 

Socialt stöd och tillhörighet 

ger positiv livssyn 
Socialt nätverk   

Stöd till ungdomar med 
självskadebeteende skall ges med 

fokus på problemlösning utifrån 
ungdomarnas egen berättelse och 
upplevelse 

Den egna verkligheten är 
grunden för fokuserad 

problemlösning som 
stödmetod 

Professionellt stöd   

Avslappnings teknik, 
coopingstrategier och kognitiv 
beteendeterapi har visat sig ha 
positiv effekt på ungdomar med 

självskadebettende 

Olika behandlingsmetoder 
har bevisad effekt 

Behandlingsstrategier   



 

 
 

 


