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Jag vill inte känna mig sämre än jag redan gör 

En litteraturstudie om varför personer med självskadebeteende tvekar till att söka 

hjälp 

 

ABSTRAKT 

Bakgrund: Självskadebeteende är ett svårdefinierat och svårt problem att handskas 

med eftersom det oftast sker i hemlighet med en stor känsla av skam och skuld. 

Mörkertalet är stort och det är en känslig och svårbehandlad grupp, och denna grupp 

av människor har svårt att söka hjälp. Det finns en tydlig korrelation mellan 

självskadebeteende och suicidförsök. För att försöka få dessa personer att söka hjälp 

och minska risken för suicid måste det uppdagas varför dessa personer tvekar till att 

söka hjälp. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva varför personer med 

självskadebeteende tvekar till att söka hjälp. 

 

Metod: Studien är en allmän litteraturöversikt av 8 vetenskapliga artiklar med 

kvalitativa data. Artiklarna har kvalitetsgranskats och analyserats genom kvalitativ 

innehållsanalys för att slutligen sammanställas. Databaser som användes var 

CINAHL, PubMed och PsycINFO. 

 

Resultat: 5 kategorier identifierades: ”Vad är vitsen egentligen?”, “Vissa ser på en 

som att man vore ett monster”, “Jag vet inte vad jag ska göra eller vart jag ska vända 

mig”, “Jag skadade mig själv allvarligt med flit idag och nu skäms jag över det” och 

“Så länge det är under min kontroll är det lugnt”. 

 

Konklusion: När personer med självskadebeteende söker hjälp och får ett negativt 

bemötande leder det till att deras rädsla att bli dömd bekräftas och känslorna av 

skuld och skam förstärks. Negativa erfarenheter av att söka vård leder till att hjälp 

inte söks i framtiden. För personerna som vill söka vård blir det inte lättare när 

vårdsystemet inte är tydligt med hur personen ska söka hjälp. 

 

Nyckelord: Självskadebeteende, Kvalitativ, Upplevelser, Söka hjälp. 



 
 

I don't want to feel any worse than I already do 

A literature study about why people who self-harm hesitate to seek help 

 

ABSTRACT 

History: Deliberate self-harm is a hard to define phenomena that is hard to deal 

with because it is often done in secret and with a great feeling of shame and guilt. 

These patients are hard to treat due to the sensitive nature of the subject and that is 

why there is a large number of unreported cases. There is a clear correlation between 

deliberate self-harm and suicide attempts. In order to facilitate help seeking in people 

who self-harm we need to find out why this group of people don’t seek help in the 

first place so that further suicide attempts are prevented. 

 

Aim: The aim is to describe the hesitation to why people who self-harm does not seek 

help. 

 

Method: This study is a qualitative literature review of 8 articles. The data was 

analyzed inspired by content analysis. The databases used were CINAHL, PubMed 

and PsycINFO. 

 

Results: 5 categories were identified: “Really, what’s the point?”, “Some people look 

at you like you are some kind of monster”, “I don’t know what to do or where to turn”, 

“I hurt myself severely on purpose today and now I feel bad about it” and “As long as 

it’s under my control I’m fine”. 

 

Conclusion: When people who self-harm seek professional help are met with a poor 

attitude by staff, their fear of being judged is confirmed and their sense of shame and 

guilt increases. A negative experience when seeking help may lead to a reluctance for 

future help-seeking. An unclear process on how to seek help is an obstacle for people 

trying to receive treatment. 

 

Keywords: Deliberate self-harm, Qualitative, Experience and Help seeking. 
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INLEDNING 

Självskadebeteende är ett problem som ska tas på allvar. Det finns ett signifikant 

negativt samband mellan självskadebeteende och allmän livstillfredsställelse (Zullig, 

2016). Det finns även människor som har avsikten att avsluta sitt liv genom att 

självskada (Doyle et al., 2017). Risken finns att suicidförsök görs när självskadandet 

inte fungerar eller inte längre ger tillfredsställelse som tidigare. I genomsnitt försöker 

ungdomar begå suicid fyra till fem år efter att de började med självskadandet 

(Griesbach, 2008). Inom denna period är det avgörande att ingripa och förhindra 

suicid, men dessa personer har svårt att söka hjälp. Allvarliga självskador och 

upprepade överdoser kan vara ett sätt att söka hjälp. Det är viktigt att se det som ett 

rop på hjälp och inte avfärda dessa personer som att de är uppmärksamhetssökande. 

Negativt och dömande bemötande stärker personens tro att ingen bryr sig 

(Griesbach, 2008). 

 

BAKGRUND 

Definition av begreppet självskadebeteende 

Självskadebeteende eller deliberate self harm (DSH) är ett samlingsnamn för 

personer som avsiktligt skadar sig själva genom exempelvis att skära, sticka, bränna 

eller bita sig (Socialstyrelsen, 1997). I en tio år gammal studie av Lundh et al. (2007) 

uppges att upp till 41.5% av 15-åriga ungdomar i Sverige har genomfört självskada 

mer än en gång, och det finns inga tecken att andelen har minskat till idag. 15-24 år 

är den vanligaste åldern i Sverige bland såväl män som kvinnor att bli inlagd på 

sjukhus på grund av självskadebeteende (Folkhälsomyndigheten, 2016). År 2015 

lades 7100 personer in på sjukhus i Sverige för avsiktlig destruktiv handling 

(Socialstyrelsen, 2017). Avsiktlig destruktiv handling definieras av Socialstyrelsen, 

förutom det ovannämnda, även till att inkludera förgiftning och övermedicinering. Av 

10 som söker slutenvård för avsiktlig destruktiv handling är 9 på grund av 

förgiftning/överkonsumtion av främst läkemedel (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Vid psykisk ohälsa används Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

förkortat DSM-5 för att ställa diagnoser. I DSM-5 benämns självskadebeteende som 

nonsuicidal self-injury (NSSI). Skadan på kroppen sker med intentionen att orsaka 

mindre till måttlig skada och utan avsikt till suicid. Målet är att orsaka blödning, 

blåmärken och smärtpåverkan (American Pyschiatric Association, 2013, 803). 
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Självskadebeteende kommer benämnas som självskadebeteende eller DSH i denna 

litteraturöversikt. Socialstyrelsens definition avsiktlig destruktiv beteende är den 

bredaste definitionen av självskadebeteende och därför har vi valt att använda den. 

 

Avsikter med självskadebeteende 

Syftet med DSH kan vara förväntningen att det ska avlasta en negativ tanke eller ett 

negativt tillstånd, lösa en relationskonflikt eller att tvinga fram en positiv känslobild 

(American-Pyschiatric-Association, 2013, 803). 

 

Four-function model (FFM) är en annan modell som används för att förklara varför 

personer skadar sig. FFM har, som namnet antyder, fyra riktningar varav de delas 

upp i två kategorier: en positiv och en negativ respons. I de två kategorierna finns en 

automatisk respons och en social respons. Positiv automatisk respons handlar om 

viljan att känna något när en befinner sig i ett känslolöst, nästan apatiskt tillstånd, 

och därför utförs DSH. Vid negativ automatisk respons genomförs DSH för att fly 

undan det negativa tillståndet och känslorna en befinner sig i just då. För att få 

uppmärksamhet av omgivningen genomför personen DSH och hamnar då under 

kategorin positiv social respons. Den sista kategorin är negativ social respons och den 

handlar om hur personen löser sina relationsproblem (Nock & Cha, 2009, 66-67). 

 

Doyle et al. (2017) fann i sin studie sex motiv till varför ungdomar självskadar sig. 

Dessa motiv var: för att hantera känslor, reaktion på livshändelser, på grund av 

känslan av värdelöshet, vilja känna någonting, viljan att dö eller av andra skäl. 

 

Griesbach (2008) skriver att det finns oenigheter om självskadebeteende och försök 

till suicid hör samman eller ej. Personerna i studien som ansåg att de hörde samman 

lutade åt att se självskadebeteende som en obruten följd där suicid är i ena änden. 

Personerna som såg självskadebeteende och försök till suicid som annorlunda ansåg 

att de var det för att individens avsikt var annorlunda. Dessa ansåg att suicid blev ett 

alternativ när självskada inte fungerade eller när tillfredsställelsen som 

självskadandet tidigare gav inte längre gav tillfredsställelse. Griesbach skriver även 

att personer med självskadebeteende har svårt att söka hjälp och att det därför är 

avgörande att ingripa i tid för att förhindra suicid. 
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Omvårdnad och behandling 

Den vanligaste behandlingsformen för DSH består av en kombination av läkemedel 

och stöttande samtal eller kognitiv behandlingsterapi. Dialectical Behaviour Therapy 

(DBT) är en behandling som används i Sverige. Nackdelar med behandlingen är att 

den är dyr och lång (ca. 12 månader), skriver SBU (2005). En till nackdel som SBU 

skrev år 2005 var att behandlingen inte fick det stora genomslag som den förväntades 

att få. År 2009 skrev Kåver (2009) att DBT nu finns inom öppen- och slutenvården i 

majoriteten av Sveriges landsting. DBT var ursprungligen framtagen för patienter 

med borderline personlighetsstörning men används nu också vid behandling av 

självskadebeteende och ätstörningar. DBT trycker på att finna balans mellan 

acceptans och förändring i syfte att förbättra det totala välbefinnandet för patienten. 

Kärnfunktioner i DBT handlar om att genom olika behandlingsterapier motverka 

DSH och ett undvikande beteende samt även främja friskhetsfaktorer för ökad 

livslust/välbefinnande. Det som skiljer DBT från andra behandlingsformer är att den 

inte ser DSH som ett symptom från annan psykisk ohälsa utan behandlar den som 

det var en sjukdom i sig (Lynch & Cozza, 2009, 230-233). DBT har visat positiva 

resultat i behandling av DSH med minskad frekvens av självskadetillfällen, ökad 

närvaro vid behandlingstillfällen och ökat välbefinnande jämfört med andra 

behandlingar (James et al., 2008; Mehlum et al., 2016; Quinn, 2009; Rathus & 

Miller, 2002). 

 

Resultatet från forskningen i Griesbachs studie (2008) tyder på att alla personer som 

självskadar kan vara, eller kan hamna, i riskzonen för suicid. De som oftast kommer i 

kontakt med självskadande patienter behöver därför veta hur de på ett lämpligt sätt 

ska ingripa, oavsett personens bedömda risk, vid alla fall av självskadebeteende. 

 

I Salzmann-Erikson et al. (2014) studie berättar vårdarna att när en patient skadat 

sig ser vårdarna till att ta hand om patienten, att sår blir omplåstrade och att 

patienten blir medicinerad. Handlandet sker i första hand utifrån skadan. Vårdarna 

frågar även hur patienten mår och varför självskadan utfördes. Det är av vikt att prata 

med patienten och i mötet ska inte vårdarnas känslor styra. Vårdarna ska vara 

professionella genom att inte påverkas personligt men samtidigt inte vara känslokall. 
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När personen söker hjälp skall bemötandet vara sakligt och tydligt utan att 

negligeras. 

 

Söka hjälp 

Trots den hjälp som finns att tillgå finns det människor som ändå inte söker eller vill 

ha hjälp. Siffrorna som visar på hur många som självskadar i jämförelse med hur 

många som söker vård, som tidigare presenterats, visar att många som självskadar 

inte söker hjälp. 

 

Kvalitativa studier som handlar om personer som självskadar eller har självskadat, 

med den självskadande personens perspektiv i fokus, har ofta få deltagare. För att 

förstå varför så få personer med självskadebeteende söker hjälp har vi valt kvalitativa 

studier. Owen-Smith et al. (2014) skriver i sin diskussion att det är svårt att dra 

slutsatser när deltagarna är få men att det är svårt att få dessa personer till att delta, 

vilket Hawton & Sinclair (2003) bekräftar. Många studier snuddar på frågan om att 

söka hjälp men få studier har frågan i fokus. Därför anser vi att detta är ett område 

som behöver studeras. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva varför personer med 

självskadebeteende tvekar till att söka hjälp. 

 

 

METOD 

Vi har gjort en allmän litteraturöversikt och har använt 8 kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Enligt Friberg (2012, 135) görs en litteraturöversikt för att få en överblick, 

sammanställa och kritiskt granska ett avgränsat område. Det görs även för att på ett 

strukturerat sätt sammanställa tidigare forskningsresultat. 

Kvalitativa studier har använts eftersom de fokuserar på deltagarnas upplevelser, 

förväntningar och behov (jmf. Segesten, 2012, 99). 

 

Sökmetoder 

Sökord som har använts för att hitta artiklar är: NSSI, Deliberate Self Harm, 

Deliberate Self-Injury, Self Harm, Self-Injury, Patient, Experience, Qualitative. 
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För att undersöka vilket material som fanns att tillgå gjordes en identifiering av 

tillgängliga resurser (jmf. Willman et al., 2016, 67). För att hitta sökord gjordes 

sökningar i Google Scholar, Umeå universitetsbibliotekets sökkatalog och i olika 

databaser för att se vad som fanns att tillgå. Den huvudsakliga litteratursökningen 

genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO. CINAHL, PubMed och 

PsycINFO är databaser som täcker studier inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2016, 65-67). Sökningarna som gav resultat presenteras i bilaga 1. 

 

En boolesk söklogik tillämpades. Med en boolesk söklogik menas att samband mellan 

sökorden bestäms genom vissa sökoperatorer. De tre vanligaste sökoperatorerna är 

orden AND, OR och NOT (Östlundh, 2012, 69-70). Vi använde AND och OR i 

sökningar efter artiklar för att få ett bredare utbud. 

 

Urval 

I denna litteraturöversikt inkluderades artiklar där ett eller båda könen deltog. Enligt 

Lundh et al. (2007) och Socialstyrelsen (2017) är det ingen signifikant skillnad mellan 

könen på antal som har haft ett självskadebeteende minst en gång. Det råder dock 

skilda meningar kring detta då andra studier pekar på skillnad på olika fördelningar 

mellan könen och vilka söktermer som använts (jmf. Arensman et al., 2014; Brunner 

et al., 2014; Laukkanen et al., 2009). De flesta kvalitativa artiklar som handlar om 

självskada har en blandad ålder från ungdomar till äldre. Vi ansåg att alla som 

självskadar eller har självskadat och deras svar på varför hjälp inte söks var viktiga att 

ha med eftersom självskadebeteende sträcker sig över många åldrar och kunde ge 

liknande svar oberoende av ålder. 

 

Språket avgränsades i sökandet av artiklar till svenska och engelska som vi som 

författare behärskar (jmf. Willman et al., 2016, 67). Andra avgränsningar som gjordes 

var att artiklarna var peer-reviewed och inte fick vara äldre än 10 år. Data är en 

färskvara (Östlundh, 2012, 74) och studien blir mer relevant ju nyare studierna är. 

 

Artiklarna granskades med hjälp av SBU:s mall för kvalitativ forskning (bilaga 2) för 

att få tillförlitligt material till litteraturöversikten. Artiklar som inte ansågs vara 
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tillförlitliga har exkluderats (jmf. Friberg, 2012, 138). Artiklar som har inkluderats till 

resultatet finns sammanfattade i en artikelöversikt (bilaga 3). 

 

Analys 

Vi har i vår analys av artiklarna inspirerats av kvalitativ innehållsanalys. Vi 

sammanställde självskadande personers beskrivningar mot syftet i studien för att få 

fram meningsenheter som beskriver varför de tvekar till att söka hjälp. Analysen har 

gått från “helhet till delar till en ny helhet”, som Friberg & Öhlén (2012, 359) skriver. 

Forsberg och Wengström (2016, 153) beskriver innehållsanalysen i fem steg som vi 

har förhållit oss efter: innehållet har lästs flera gånger för att skapa en förståelse av 

texten. Texten kondenserades sedan och kodades. Koderna sammanställdes i 

kategorier för att ytterligare dra ner på datamängden, vilket resulterade i 5 kategorier 

(se tabell 1). Slutligen diskuterades resultatet mot aktuell forskning och 

omvårdnadsteori för att skapa en fördjupad förståelse. 

 

Under studiens gång var det en jämn fördelning av arbetsbörda mellan oss författare. 

Vi har arbetat tillsammans under hela studiens gång. 

 

Forskningsetik 

Studierna som användes i denna litteraturöversikt är godkända av en 

etikprövningsnämnd. Människor som deltagit i studierna ska inte ha utsatts för 

obehag eller skada psykiskt eller fysiskt av forskningen (Olsson & Sörensen, 2011, 

78). 

 

Fyra av studierna som vi har använt i vårt resultat innehåller minderåriga deltagare. 

Eftersom personerna är minderåriga är det viktigt att följa de regler som finns kring 

deltagandet av minderåriga i forskning. I Sverige följs lagar och CODEX angående 

minderåriga i studier. En person som är under 18 år men som fyllt 15 år och som 

förstår forskningens betydelse för sin del får själv samtycka till forskningen efter att 

ha fått information om forskningen enligt lagen om etikprövning § 16, § 17 och § 18. 

Är personen under 15 år ska vårdnadshavarna och barnet informeras enligt § 16 och § 

17 och kan sedan ge samtycke. Förstår barnet vad forskningen innebär för sin del 

men ej ger samtycke, trots föräldrarnas samtycke, får forskningen ej genomföras 

(CODEX, 2016, Sveriges Riksdag, 2003). 



7 
 

 

Det var första gången vi gjort en litteraturöversikt och en risk finns därför att data har 

tolkats fel. Vi har därför valt att kalla det för en allmän litteraturöversikt med 

systematisk inspiration eftersom kraven som ställs på en systematisk 

litteraturöversikt inte uppfylls fullständigt (jmf. Forsberg & Wengström, 2016, 25-

28). 

 

 

RESULTAT 

Vi har valt att benämna kategorierna med hjälp av meningsinnehåll då de på ett 

koncentrerat sätt beskriver innebörden i kategorierna. Litteraturöversikten 

resulterade 5 kategorier (se tabell 1). 

 
TABELL 1: KATEGORIER 

KATEGORIER 

”Vad är vitsen egentligen?” 

“Vissa ser på en som att man vore ett monster” 

“Jag vet inte vad jag ska göra eller vart jag ska vända mig” 

“Jag skadade mig själv allvarligt med flit idag och nu skäms jag över det” 

“Så länge det är under min kontroll är det lugnt” 
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”Vad är vitsen egentligen?” 

Att bli en i mängden och hamna i systemet där ingen tar ansvar för en och bli skickad 

runt mellan avdelningar och olika kontaktpersoner gör att en hopplöshet och 

uppgivenhet byggs upp hos patienten (Hunter et al., 2013). Olika nummer ges ut att 

ringa men personerna som svarar i andra änden visar inget intresse eller ställer bara 

frågor från ett frågeformulär. Det skapar en känsla att det inte är någon vits med att 

ringa om hjälp eller att åka till sjukhuset (Hunter et al., 2013; Idenfors et al., 2015a, 

2015b; Long et al., 2015). 

 

Hopplöshet visar sig när patienter inte blir hjälpt av den hjälp som erbjuds. De ser 

inget slut på ej fungerande behandlingar och förstår inte varför ska de ska ge sig på 

något nytt när allt annat hittills har misslyckats (Hunter et al., 2013). Begränsningar i 

den medicinska vården kan avskräcka människor att söka läkarvård. Det uppfattas 

som att läkare inte kan hjälpa i den utsträckning som personen behöver. Hjälp finns 

inte att tillgå vid problem som inte rör vården och som kan vara det som personen 

behöver mest hjälp med (Wu et al., 2012). 

 

”Vissa ser på en som att man vore ett monster” 

När personer med självskadebeteende söker sjukvård upplevs det att de döms av sina 

vårdare. De självskadande personerna beskriver känslor som att personalen anser att 

de inte är värdiga hjälp (Owens et al., 2016) eller att de är beroende av beteendet 

(Hunter et al., 2013). Detta förstärker känslorna de själva har innan de söker och kan 

på så sätt förvärra tillståndet eller till och med orsaka en episod av 

självskadebeteende (Owens et al., 2013). Detta sätter en stark prägel på deras attityd 

till att söka hjälp i framtiden (Hunter et al., 2013; Owens et al., 2016). Även när det 

söks för andra orsaker än just DSH döms vi, berättar en deltagare i Owens et al. 

(2016) studie.  

 

Personer med självskadebeteende presenterar tidigare erfarenheter som anledning 

till att inte söka sjukvård. Dessa anledningar kan vara för att de bara blir 

hemskickade eller att personalen inte förstår dem (Idenfors et al., 2015b; Long et al., 

2015). Det beskrivs att få ett bra vårdtillfälle är som ett lotteri. I en studie reflekterar 

några personer med erfarenhet av DSH över detta och inser att även 

sjukvårdspersonal är människor som kan ha dåliga dagar och de förstår frustrationen 
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att vårda någon som kommer tillbaka nästa dag med samma typ av skador (Owens et 

al., 2016).  

 

Att ljuga om händelsen bakom sina skador för att slippa dömas av vårdpersonalen är 

vanligt förekommande. En del gånger görs det för viljan att inte bli dömd av 

personalen som kanske skulle tro att de var galna, och andra gånger görs det för 

viljan att bara få sina skador behandlad som vilken patient som helst (Owens et al., 

2016). I Klineberg et al. (2013) studie bekräftar ungdomar oron att bli dömd som 

galen och konstig ifall andra får veta om självskadandet. 

 

Stigma som har blivit som en del av personligheten kan interagera med det sociala 

stigmat för att förstärka existerande hinder för att söka hjälp (Long et al., 2015). Long 

et al. (2015) påstår att den sociala stigmatisering kring självskadebeteende som 

införlivats i en person skapar förvirring samt tvivel på sig själv och leder till en 

emotionell tystlåtenhet, vilken avvisar tanken att hjälp behövs. Missförstånd från 

samhället och att bli dömd kan även leda till en inre känsla av förvirring och 

självtvivel. I sin tur kan dessa känslor bidra till rädsla för att söka hjälp i allmänhet, 

och speciellt andra personers reaktioner 

 

Deltagare uttrycker en rädsla eller en oro att de ska dömas om deras besök 

journalförs eller om folk får reda på att de söker hjälp för psykiska problem (Idenfors 

et al., 2015a, 2015b; Long et al., 2015). Det finns en rädsla att gå miste om sitt jobb, 

jobbmöjligheter eller att det ska påverka jobbsökandet om hjälp sökts för 

självskadebeteende (Idenfors et al., 2015a). 

 

”Jag vet inte vad jag ska göra eller vart jag ska vända mig” 

Söka hjälp eller stöd från okända personer är något som en del inte gör eftersom 

okända personer anses motsvara någon som inte kan göra någonting; från någon som 

hjälp inte kan förväntas (Schoppmann et al., 2007). Det råder ett behov av 

information för hur hjälp söks och information att det går att söka för 

självskadebeteende i allmän sjukvård. Allmän uppfattning är att söka sjukvård görs 

för fysiska besvär och inte psykiska (Idenfors et al., 2015b). 
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Många vet inte och har ingen tydlig uppfattning om vart de ska vända sig om de lider 

känslomässigt och behöver hjälp. Lite kunskap om hur kontakt tas, som avsaknad av 

telefonnummer, eller att inte veta hur det går till och vad som förväntas på ställena 

som är av kännedom gör det svårare att söka hjälp (Idenfors et al., 2015a; Klineberg 

et al., 2013). Information är lätt att hitta via internet och broschyrer men att hitta 

brukbar och väsentlig information om den lokala hälsovårdens tjänster är svårare. 

Saknad av direktnummer och att bli kopplad fram och tillbaka skapar frustration och 

gör det svårare att söka hjälp (Idenfors et al., 2015a). 

 

Missförstånd kring DSH, att folk inte förstår vad det är och okunskap kring ämnet 

hindrar människor från att söka hjälp. När en person söker hjälp och känner sig 

missförstådd kan det göra att personen försämras ytterligare i sitt självskadebeteende 

(Long et al., 2015). Negativa erfarenheter av vården, rädslan att inte bli tagen på 

allvar och tvivel på att få hjälp påverkar inställningen till att söka hjälp, skriver 

Idenfors et al. (2015a). Klineberg et al. (2013) skriver att även rädsla för möjliga 

konsekvenser som det kan få att söka hjälp, tvivel och eventuella svar som kan ges 

innefattar hinder för att söka hjälp. 

 

I en artikel som handlar om unga personer som självskadar skrivs det att det kan vara 

svårt att ta kontakt med vården utan att innefatta familjen (Klineberg et al., 2013). En 

del tror att det skulle vara lättare att prata med människor som är lika en själv i t.ex. 

ålder och bakgrund. Andra vill att personerna en pratar med och söker hjälp hos ska 

vara längre ifrån en i likhet, inte bo i samma område och inte ha kontakt med t.ex. 

skolan. Lärare och skolpersonal finns tillgängliga om hjälp behövs, men eftersom 

dessa människor ofta kommer från eller bor i samma område finns det en risk att 

information delas och avslöjas för andra, och därför används inte alltid denna 

tillgängliga hjälp (Klineberg et al., 2013). 

 

”Jag skadade mig själv allvarligt med flit idag och nu skäms jag över det” 

Det anses vara skamligt och pinsamt att söka hjälp eftersom det inte riktigt är 

accepterat att må dåligt mentalt (Idenfors et al., 2015a). Vissa är rädda att denna 

dolda och privata del av livet ska spridas vidare och bli allmän kännedom (Idenfors et 

al., 2015a; Long et al., 2015). 
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En deltagare i Owens et al. (2016) studie berättar att hen hade tagit tabletter, hoppat 

från en avsats på 4,5 meter för att sedan landa på asfalt. Personen kände skam och 

ville därför inte ville åka till sjukhuset trots att hen trodde att någonting var brutet. 

Personalen hade varit dömande och otålig vid senaste besöket på sjukhuset och det 

kändes redan dåligt som det var. En annan person har hört skräckhistorier och därför 

inte besökt sjukhus fastän såren skulle behövt sys (Owens et al., 2016). Berättelser 

om episoderna av självskadande uttrycker överväldigande känslor av skam och 

självförakt. Många självskadar i hemlighet och kan inte eller vill inte be sina familjer 

om stöd (Owens et al., 2016). En person berättar att hen stannade hemma över 

natten för att sedan ta sig in tidigt på morgonen för en operation istället för att ligga 

kvar över natten, för att hålla det hemligt (Owens et al., 2016). Känslan av skam, 

skuld och att inte verka dum att söka för ett självorsakat sår kan leda till lögner om 

skadans uppkomst (Owens et al., 2016). 

 

Ett negativt bemötande kan förstärka negativa känslor, negativa hälsoeffekter och 

undvikandet att söka hjälp i framtiden. Skammen efter alla frågor och att känna sig 

som en som slösar andras tid kan leda till viljan att inte komma tillbaka. Det anses att 

andra patienter förtjänar resurserna mer (Idenfors et al., 2015a; Owens et al., 2016). 

 

”Så länge det är under min kontroll är det lugnt” 

Om personen anser sig ha kontroll över självskadebeteendet anses det inte var några 

problem. Personen behöver då inte söka hjälp och kommer inte acceptera hjälp från 

utomstående (Long et al., 2015). DSH är deras sätt att klara sig och är därmed 

ingenting konstigt. Det är det enda som personen anser sig ha kontroll över och vill 

därför inte bli fråntagen det (Long et al., 2015).  

 

Vägran att acceptera hjälp från okända personer ses som den sista möjligheten till att 

skydda sig själv och till självkontroll. Känner personerna att de hamnar i ett 

främlingskap kan de inte heller utsätta sig för att få hjälp utifrån (Schoppmann et al., 

2007). Önskan att klara sig själv och att inte tillåta sig vara i ett läge i behov av hjälp 

är anledningar till varför hjälp inte söks (Idenfors et al., 2015b). Det är personens 

eget ansvar att bli bättre vid psykiska problem och detta utan hjälp (Idenfors et al., 

2015a, 2015b). Strategier för att klara sig själv används, och att söka hjälp anses vara 

ett tecken på nederlag. Personerna som självskadar vill inte känna sig krävande och 
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göra andra oroliga, och känslan att vara en börda för andra finns när personen 

behöver hjälp och stöd (Idenfors et al., 2015a, 2015b). 

 

I Long et al. (2015) studie anses självskadandet vara en hanteringsmekanism: ett sätt 

att hantera och anpassa sig efter jobbiga och smärtsamma situationer i livet. DSH blir 

på så sätt ett hinder för personerna att söka hjälp eftersom självskadandet gör det 

möjligt att klara sig. Självskadandet uppfattas inte vara ett problem i dessa 

situationer och behovet av hjälp utifrån förnekas. När DSH ger känslan av kontroll 

förstärks känslan att självskada är ett botemedel för problemen (Long et al., 2015). 

 

Akutvård betraktas som en sista utväg och söks enbart när skador är för allvarliga för 

att ta hand om hemma, inte läker eller ådrar sig komplikationer. På grund av tidigare 

dåliga erfarenheter av akutvården och vänners erfarenheter dras det ut på tiden så 

långt som det går innan ett besök dit görs. En deltagare berättar att en kompis var 

tvungen att övertyga hen att besöka akuten där det bekräftades att flera ben var 

brutna (Owens et al., 2016). 

 

Få hjälp att bli hänvisad vidare vid sökandet av hjälp anses vara positivt, men om 

detta inte sker och personen är tvungen att själv ta vidare kontakt ökar risken för att 

kontakten dör ut eftersom det anses vara svårt och besvärligt att göra det själv 

(Idenfors et al., 2015b). Hälsovårdens läge och tillgänglighet samt kollektivtrafikens 

tillgänglighet påverkar möjligheterna att ta sig till hjälpen. Går det inte att ta sig dit, 

eller om vården inte kan anpassas till annan miljö, kan hjälp behöva avstås (Idenfors 

et al., 2015b). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Genom att redovisa hela arbetsprocessen i vårt arbete har vi försökt skapa en hög 

tillförlitlighet i vår litteratursammanställning. Studien ska även kunna replikeras 

genom att vi redovisat sökord, arbetsprocess och urval (jmf. Henricson, 2012, 472-

473). Studiens reliabilitet och överförbarhet bygger på att hela vetenskapliga 

forskningsprocessen följts. 
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Författarna av denna studie har aldrig skrivit en litteraturöversikt förut och således 

kan misstag ha gjorts genom forskningsprocessen. Detta har försökts elimineras 

genom ett gediget arbete med att läsa på om forskningsprocessen och noggrant 

redovisa vår arbetsmetodik. Tiden var en omständighet som påverkat arbetets gång. 

Tidspress kan ha påverkat vår slutprodukt eftersom den alltid funnits där som 

stressor. Under tidspress kan misstag ske (Henricson, 2012, 473).  

 

Totalt 8 artiklar valdes ut för att ingå i vår studie. Trovärdigheten i ett resultat ökar ju 

fler studier som används som datainsamling (Willman et al., 2016, 108). 8 artiklar 

kan anses vara ett litet urval och således minskar trovärdigheten i vårt resultat. Fler 

sökningar gjordes med andra sökord men dessa genererade inga fler relevanta 

artiklar. Artiklarna i vårt resultat har olika ursprungsländer och en blandad ålder på 

deltagarna. En variation av deltagande länder kan öka resultatets överförbarhet och 

trovärdighet eftersom likheter påvisas från flera länder, dock skall 

undersökningsgruppen vara homogen (Willman et al., 2016, 108). Det finns en risk 

att resultatet har blivit skevt på grund av kulturella skillnader. Vårt resultat kan inte 

med säkerhet direkt överföras till svensk sjukvård eftersom vi författare inte vet hur 

de olika deltagande ländernas sjukvårdssystem och kulturella skillnader ser ut. 

Endast två av studierna är utförda i Sverige. 

 

Inget särskilt urval utifrån kön gjordes från vårt håll men en större del av deltagarna i 

studierna är av kvinnligt kön. Färre män än kvinnor deltog i studierna som vi använt i 

vårt resultat och det var även någonting som vi noterade i granskningen av artiklar. 

Om detta beror på att det är färre män och fler kvinnor som självskadar eller om det 

beror på att färre män vill vara med i studierna vet vi inte. Det kan även bero på att 

män inte definierar sitt beteende som självskadebeteende, vilket Klineberg et al. 

(2013) skriver i sin studie och som en ung man i intervjun bekräftar. Personer som 

självskadar är en svår grupp i sig att få med i studier (Hawton & Sinclair, 2003; 

Owen-Smith et al., 2014). 

 

Våra utvalda artiklar har relativt stor blandning av åldrar och olika 

inklusionskriterier och detta kan göra att trovärdigheten sjunker i resultatet (jmf. 

Willman et al., 2016, 108). I vårt resultat framkom det inga större skillnader mellan 

varken kön eller ålder till varför dessa personer inte söker hjälp. Därför anser vi att 
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vårt urval ändå är trovärdigt när vi valde att inkludera båda könen och ett stort 

åldersspann.  

 

Vid granskning av utvalda artiklar användes SBU granskningsmall av kvalitativa 

studier. Mallen var ett bra verktyg för att kontrollera en studies kvalité. En artikel 

som håller hög kvalité ökar en studies trovärdighet (Henricson, 2012, 474). 

Granskningsmallen var dock tidsödande och som nämnt ovan var tidspressen ett 

faktum. Tanken var att samtliga artiklar skulle granskas enskilt av bägge författarna 

för att sedan jämföra resultatet för ökad reliabilitet (jmf. Henricson, 2012, 474) men 

tyvärr fanns inte tiden för detta utan granskningen delades upp mellan författarna 

och detta försvagar studien (jmf. Henricson, 2012, 474). Artiklarna som valdes för vår 

studie höll en hög till medelhög kvalité. 

 

Vid dataanalysprocessen började vi med att analysera en artikel tillsammans för att 

visa att vi fick samma resultat ur artikeln. Ur de små skillnader som fanns 

diskuterades det fram ett gemensamt beslut om dessa skulle inkluderas eller inte och 

vi enades om ett gemensamt sätt hur artiklarna skulle analyseras. Artiklarna delades 

sedan upp mellan oss författare i syfte att spara tid. Detta kan vara en svaghet i 

studien men vi hänvisar till den tidigare angivna tidsbristen. När artiklarna 

analyserats satte vi ihop och formulerade kategorier från de undermeningar vi funnit 

vid analysen. Detta gjordes genom en öppen dialog och diskussion. Analysmetoden 

har presenterats för handledande lärare som godkänt metoden. 

 

Vi har ingen tidigare vetenskaplig kunskap kring detta område som vi tror har 

påverkat resultatet. Om förkunskap finns, finns det en risk att resultatet kan påverkas 

eftersom författarna kan leta efter sådant som känns bekant och på så vis få ett riktat 

resultat (Wallengren & Henricson, 2012, 489). 

 

Resultatdiskussion 

Personer med självskadebeteende får inte den vård och bemötande de vill ha och 

behöver, vet inte var hjälp finns att tillgå eller hur den ska fås, litar inte på andra 

människor utom sig själv, har skam- och skuldkänslor och en rädsla att bli dömd. Allt 

detta bygger upp en hopplöshet hos personerna som gör att de ger upp och slutar 

söka vård eller känner att hjälp inte finns att tillgå och därför inte försöker söka hjälp. 
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Hopplöshet förstärker de många känslor av utsatthet och sårbarhet som personerna 

redan besitter. Resultatet diskuteras mot Patersons & Zderads omvårdnadsteori samt 

annan aktuell forskning. 

 

Paterson & Zderad definierar omvårdnad som den delade upplevelsen mellan patient 

och sjuksköterska. Sjuksköterskan definieras som vårdare och patienter som de 

vårdade. De vårdade är alla unika med olika bakgrunder, livsvillkor, upplevelser och 

skall behandlas därefter. Vårdare och vårdade måste ta itu med deras bakgrund och 

kontrollera den för att den inte skall negativt påverka valen som skall göras för 

fortsatt vård. Mötet mellan vårdare och vårdad är en väsentlig del i Patersons & 

Zderads teori och mötet är något som skall ha en inriktning och närvaro av bägge 

parter. De definierar närvaro som en ömsesidig möjlighet att ge varandra respekt, 

närhet och omsorg (O´Connor, 1995, 135-153). 

 

Personer med självskadebeteende har problem med coping och hantering av sina 

känslor (Doyle et al., 2017; Lesniak, 2010; Straiton et al., 2013). De har oftast redan 

känslor av otillräcklighet och skam, och en dömande attityd av sjukvårdspersonal gör 

att deras känslor förstärks, vilket beskrivs i kategorin “Vissa ser på en som att man 

vore ett monster”, och vi liknar det vid att sparka på den som redan ligger. Att bli 

bemött som ett patientfall eller till och med som objekt, som en person beskriver i en 

studie av Lindgren et al. (2004), kommer förstärka dessa känslor. Owens et al. (2013) 

skriver att till och med ett besök på sjukhus kan orsaka en självskadeepisod. En 

försämring av att söka hjälp tror vi gör att hjälp inte söks nästa gång eftersom det 

bara blir värre. 

 

Personalens attityd är den mest framstående beståndsdel som vi identifierat mot 

känslan av att dömas vid sökande av vård. Ett öppet och mottagligt bemötande 

uppskattas och är direkt relaterat till positiv vårdupplevelse (Lindgren et al., 2004). 

Enligt Paterson & Zderad leder genuina möten mellan människor till välbehag 

(O´Connor, 1995, 121). I Owens et al. (2016) studie tas det upp att patienten förstår 

frustrationen att vårda en person som bara kommer självskada igen. Det gör att 

personen inte vill söka vård eftersom personen inte vill vara en som slösar andras tid. 

Salzmann-Erikson et al. (2014) bekräftar att personalen känner en frustration att 

vårda någon som självskadar då de bara kommer göra det igen. Det är viktigt att 
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sådana känslor och egna värderingar inte avspeglar mötet mellan vårdare och 

vårdade utan varje nytt möte definieras som här och nu och gamla känslor är 

oväsentliga, enligt Paterson & Zderad (O´Connor, 1995, 139-142). Detta bekräftas av 

Tofthagen (2017) som påstår att det var viktigt för sjuksköterskor att tillåta patienten 

att misslyckas och inte bli dömd för det. 

 

Rädslan att bli dömd på grund av okunskap och stigmatisering fanns hos personer 

med självskadebeteende. Det uttrycktes en oro för att andra skulle få veta om 

självskadandet. Bland personer som aldrig har självskadat finns en negativ syn på 

beteendet och åsikter om att personerna gör det för uppmärksamhet (Klineberg et al., 

2013). Nock & Cha (2009, 66-67) och Doyle et al. (2017) skriver att självskada kan 

göras för att få uppmärksamhet. I de artiklar som vi sammanställt var det ingen som 

berättade att den gjorde det för att få uppmärksamhet utan, tvärtom, försökte dölja 

och hålla det så hemligt som det bara gick. Hjälp söktes inte heller för att inte slösa 

resurser eller någon annan patients eller vårdares tid, vilket dessa personer även 

ansågs göra enligt personer som aldrig självskadat (Klineberg et al., 2013). 

 

Det mörkertal som presenterats i bakgrunden gällande antalet som söker hjälp för 

självskadebeteende och de som faktiskt självskadar visar på att detta kan vara ett 

samhälleligt problem. Samhället har skapat ett socialt stigma kring ämnet och den 

okunskap som finns hos befolkningen är faktorer som påverkar dessa människor och 

deras vilja att söka hjälp. Personerna som självskadar verkar vara ganska väl 

medvetna om hur andra ser på självskadebeteendet och av den anledningen fortsätter 

personen hålla det hemligt. De får ofta höra andras syn på beteendet och andra 

självskadande personers upplevelser av att andra vet om självskadandet. I vår 

kategori “Vissa ser på en som att man vore ett monster” berättar Long et al. (2015) 

om ett personligt stigma och ett socialt stigma som tillsammans förstärker hindret till 

att söka hjälp. Vi tror att det personliga stigmat (den inre skammen och skulden) 

skapas av det sociala stigmat när personen själv vet att det den gör inte är accepterat 

och inte borde genomföras, men ändå utförs. I Patersons & Zderads omvårdnadsteori 

utvecklas människan och blir sin egen person i mötet och relationerna med andra. 

Personen väljer själv att skapa dessa relationer. Det bidrar till personens egna val 

men även till den subjektiva förståelsen och uppfattningen kring olika fenomen i 

gruppen (O´Connor, 1995, 136). Det är på detta sätt vi tror att socialt stigma formas. 
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Enligt Lund et al. (2007) och Socialstyrelsen (2017) ska det inte vara någon 

betydelsefull skillnad mellan könen i antalet som självskadar. Därför borde det inte 

vara någon skillnad mellan hur många kvinnor och hur många män som självskadar 

och som inte vill söka hjälp. Ändå framkommer det av Socialstyrelsen (2017) att det 

oftast är kvinnor som vårdas för självskador, vilket borde betyda att män mer sällan 

söker hjälp för självskador. Varför dessa könsskillnader finns vet vi inte och 

framkommer inte i vårt resultat. Det framkommer inte heller alltid vad som sagts av 

en kvinna eller man i artiklarna som vi har använt till resultatet. Hade fler män varit 

med i studiernas urval hade svaren kanske kunnat se annorlunda ut. Klineberg et al. 

(2013) och Schoppmann et al. (2007) har i sina diskussioner sagt att andra aspekter 

förhoppningsvis hade blottlagts ifall män hade inkluderats i deras studier. Genus är 

ingenting som diskuteras mer utöver det i någon av våra artiklar vilket vi anser vara 

konstigt. Den självskadande personen anses enligt norm vara av det kvinnliga könet 

men självskadebeteende ökar bland unga män (Lagerstedt, 2013). Vi tycker att fler 

studier borde diskutera denna aspekt eftersom genusfrågor kan vara av betydelse 

inom detta fenomen och ge förklaringar till skillnader eller likheter mellan könen till 

varför hjälp inte söks. 

 

Någonting som däremot uppdagades i resultatet, och som presenteras i kategorin 

“Jag vet inte vad jag ska göra eller vart jag ska vända mig”, var att hjälp inte söktes för 

att det råder osäkerhet och ovisshet kring vart det går att söka kontakt eller ringa för 

att få hjälp, vad det går att ta kontakt för och hur personen ska gå tillväga. I en studie 

av Cooper et al. (2011) berättar deltagarna att omedelbar kontakt via telefon för den 

situation personen behövde hjälp med just då var någonting som ansågs vara bra och 

någonting som även önskades av deltagarna. Deltagarna ville även belysa att 

medvetenheten borde ökas kring olika alternativ som finns att tillgå när hjälp behövs 

och att det vore en fördel att informera om hur tjänster lämpligt kan användas. I 

kategorin “Vad är vitsen egentligen?” framkommer det att det känns hopplöst när 

personer med självskadebeteende blir runtskickad och hänvisad till olika ställen och 

att detta gör att hjälp inte söks för att slippa detta. Det önskades istället 

direktnummer för att inte hamna i detta system. 
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Åldern varierade från 15 år upp till 60 år och äldre i studierna som ingått i vårt 

resultat. Det har inte framkommit att åldersskillnaden varit ett problem för 

hjälpsökandet förutom på en punkt och det är möjligheten att söka sjukvård utan att 

familjen blandas in för ungdomar, som Klineberg et al. (2013) skriver om. Spence et 

al. (2016) har i sin diskussion diskuterat kring unga personer som självskadar. De 

säger att unga personer har en lägre problemigenkänning, att de minimerar sina 

problem och är i högre utsträckning behov av stöd. Nedtoning och normalisering av 

problemen samtidigt som de är beroende av andras stöd kan leda till att problemen 

förblir oupptäckta eller förvärras med tiden. På grund av en lägre 

problemigenkänning söks inte hjälp eftersom inget problem anses finnas. Detta 

framkom även i vårt resultat, i artiklar med blandad ålder, vara en anledning till att 

hjälp inte söks, och presenteras i kategorin “Så länge det är under min kontroll är det 

lugnt”. 

 

I vårt resultat framkom det inga svar angående skillnader eller likheter i klassfrågor 

som skulle påverka personer som självskadar till att söka hjälp eller inte. Detta 

utesluter dock inte att det kan finnas några skillnader. 

 

I kategorin “Så länge det är under min kontroll är det lugnt” framkommer det att 

vissa personer självskadar för att det ger en känsla av kontroll och att det hjälper 

personen, vilket även bekräftas i Griesbachs (2008) studie, och att de inte vill förlora 

denna kontroll eller självhjälp. Enligt Paterson & Zderad har människan autonomi 

och valfrihet. Människan själv är den som framställer och väljer hur utvecklingen av 

situationen fortgår och är den som väljer att utvecklas. Utveckling är ingenting som 

påtvingas utifrån utan är ett inre val (O´Connor, 1995, 135-146). Den rädsla som 

beskrivs att förlora den enda mekanismen till självhjälp, det vill säga självskadandet, 

kombinerat med tillitsproblem - att tillåta en annan människa att hjälpa en med sina 

problem - kan skapa en känsla av hopplöshet. De vill bli av med sitt beteende men vet 

inte någon alternativ lösning (Wadman et al., 2016). Eftersom hjälpsökandet inte 

verkar anses vara en alternativ lösning, då det inte söks, tror vi att dessa personer 

missar de alternativa lösningar som hade kunnat uppdagas om hjälp bara hade sökts. 

 

Att möta de skuld- och skamkänslor som presenteras i kategorin “Jag skadade mig 

själv allvarligt med flit idag och nu skäms jag över det”, och som sen förstärks vid ett 
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besök på sjukhus kan göra att det känns hopplöst (Owens et al., 2016), eftersom det 

kan kännas som att de inte har kraften att ta sig an en till motgång som hjälpsökandet 

kräver (Long et al 2015). När en behandlingsform misslyckas ökar hopplösheten 

inom patienten, som tagits upp tidigare i kategorin “Vad är vitsen egentligen?”. En 

intressant punkt för framtida forskning skulle kunna vara om DBT som 

behandlingsform skulle kunna visa framgång i att öka patientens hopp. Som tidigare 

visat i vår bakgrund ökade DBT-behandlingen delaktigheten hos patienten och gav 

ett större välbefinnande. En känsla av hopp och en positiv upplevelse tror vi kan vara 

den gnista som behövs för att patienten skall ta itu med sina problem. Hunter et al. 

(2013), Long et al. (2015) och Tofthagen et al. (2016) har alla exempel på en tydlig 

vändpunkt för deltagarna där en positiv upplevelse var startpunkten för hjälpsökande 

och behandling. 

 

“Participants often felt guilt or shame at having sought help, and having a mental 

health practitioner recognise their distress allowed them to feel worthy of care. P5 

stated that the psychiatric nurse told her “genuinely you are ill, in the mind, you are 

ill”, which gave her permission to make changes to help her cope” 

(Hunter et al., 2013). 

 

Forskningsetisk diskussion 

Studierna som vi har använt i vårt resultat har alla förutom en ett etiskt tillstånd från 

en etikprövningsnämnd. Den studie som inte har ett etiskt godkännande har det på 

grund av att det inte fanns en etisk kommitté att söka tillstånd från när data samlades 

in. Artikelförfattarna har skrivit att de istället förde en etisk reflektion tillsammans. 

Det innebär att studierna ska ha respekterat deltagarnas människovärde och de 

mänskliga rättigheterna. Dessa regler för vetenskapliga studier finns för att skydda 

människor som deltar i forskning. Människans välbefinnande och trygghet ska 

prioriteras före vetenskapen och samhället (Olsson & Sörensen, 2011, 78-86).  

 

I samtliga studier i denna litteraturgenomgång måste deltagaren ge sitt samtycke till 

att delta i studien för att personen ska få vara med. Innan personen kan göra detta 

ska information framgå om risker och obehag som studien kan medföra, och att 

deltagaren när som helst under studiens gång får avsluta sitt deltagande i studien 

utan att behöva ge skäl varför (Olsson & Sörensen, 2011, 84-85). Deltagandet i 
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samtliga studier i vårt urval var frivilligt. Två av åtta studier har även en plan om 

någonting skulle hända under intervjutillfällena som påverkar deltagarna negativt 

och hur de ska bemöta detta och ytterligare en artikel avslutar varje intervjutillfälle 

med att prata om hur personen mår efteråt. 

 

Vi har följt den valda metod så noggrant som vi förmår. Under granskningen av våra 

artiklar har resultatet diskuterats mellan oss författare för att vara eniga om 

innehållets betydelse. Om oenigheter har uppstått har vi diskuterat tillsammans för 

att lösa dem. En av oss författare har under sin uppväxt självskadat sporadiskt men 

har nu slutat och anser att detta inte speglat hens insats genom arbetsprocessen. 

Detta togs upp och diskuterades av bägge författarna under den tidiga fasen av 

arbetet. Att diskutera förförståelse mellan författare innan och under arbetets gång 

har varit ett sätt att försöka öka pålitligheten i vårt arbete (jmf. Henricson, 2012, 

474). 

 

Betydelse för omvårdnad och sjuksköterskans arbete 

Det framkom i vårt resultat att negativa erfarenheter av vården kan göra att vård inte 

söks nästa gång det behövs och att negativa erfarenheter av vården sprids mellan 

personer med självskadebeteende. En person som behöver hjälp kan påverkas av 

andras negativa erfarenheter, utan att själv ha upplevt dem, och därmed avstå från 

att söka hjälp. Det ingår i alla sjuksköterskors arbete att representera vården och inte 

bidra till att vården får en negativ prägel. Ett gott bemötande från föregående 

sjuksköterska underlättar bemötandet för nästkommande sjuksköterska som träffar 

patienten för första gången. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det: 

"Sjuksköterskan uppträder alltid på ett sådant sätt att yrkets anseende stärks och 

allmänhetens förtroende ökar" (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). I vårt resultat 

framkom det att personer med självskadebeteende har en rädsla för att bli dömda och 

att denna rädsla bekräftas när hjälp söks. Resultatet visar även på att de skam- och 

skuldkänslor som personen redan besitter kan förvärras vid ett sjukhusbesök. Vet 

sjuksköterskan om rädslorna och känslorna hos personer med självskadebeteende, 

och hur svårt det är för dem att söka hjälp, kan sjuksköterskan bättre anpassa 

bemötandet och omvårdnaden när de kommer i kontakt med självskadande 

människor. Ett gott bemötande kan göra att personen känner tillit till andra 

människor (Lindgren & Hällgren Graneheim, 2015). 
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KONKLUSION 

Egna erfarenheter av vården eller andras erfarenheter är viktiga anledningar till att 

personer med självskadebeteende inte söker hjälp. Dåligt bemötande har visat sig i 

att personen blivit dömd och blivit behandlad som att den inte är värdig att bli 

vårdad. Det negativa bemötandet förstärker den självskadande personens 

inneboende skam- och skuldkänslor och risken finns att dessa personer sjunker 

djupare ner i sitt självskadebeteende. Personer med självskadebeteende är en svår 

grupp att motivera till att söka hjälp och brister i vårdsystemet gör det inte lättare. 

Den som faktiskt vill ha hjälp söker inte alltid eftersom den inte vet vad eller hur den 

ska göra. Vårdsystemet måste bli tydligare och information måste bli lättillgänglig. 

Vårdpersonalens attityd kring självskadebeteende måste även bli bättre så att 

personen som faktiskt söker hjälp känner att den blir bemött på ett bra sätt och 

känner att den gjorde rätt beslut att söka hjälp. Detta kanske kan göra att hjälp 

övervägs i framtiden hos en person som inte har någon erfarenhet av att söka hjälp 

men som hört andras positiva erfarenhet. Eftersom dessa personer är svårmotiverade 

är det viktigt att deras rädsla att bli dömd inte bekräftas och att deras negativa 

känslor inte förvärras. 

 

Vårt resultat skulle kunna användas för att göra vårdpersonal och samhället 

uppmärksamma på hur personer med självskadebeteende känner och mår, och hur 

vårdpersonal, människor runt omkring och samhället i sig påverkar dessa personers 

känslor och mående, och hur det får personerna att vilja avstå hjälp. 

 

En enkätundersökning skulle kunna visa hur många som självskadar och hur många 

som har/inte har sökt hjälp. Enkätundersökningen skulle även kunna visa på hur 

tydligt/otydligt vårdsystemet är när det kommer till att söka hjälp. Önskemål kan 

uppdagas för vad som kan förbättras när hjälp ska sökas och önskemål hur vården 

och bemötandet vid hjälpsökandet kan förbättras.
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År 
Författare 
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Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2007 
Schoppmann, 
S. 
Schröck, R. 
Schnepp, W. 
Büscher, A. 
Tyskland 

Then I just 
showed her 
my arms...' 
Bodily 
sensations in 
moments of 
alienation 
related to 
self-injurious 
behaviour. A 
hermeneutic 
phenomenolo
gical study 

Att få insikt i det 
”upplevda” av 
patienten 
angående sitt 
självskadebeteen
de. 

Deltagarna ska vara 
över 18. Bägge 
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men fick bara svar 
av kvinnor. Åldrarna 
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fenomenologisk 
hermeneutisk 
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djupgående intervju 
metodik. 
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patienterna, egenvård. 
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Wu, C. Y. 
Whitley, R. 
Stewart, R. 
Liu, S. I. 
Taiwan 

Pathways to 
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help-seeking 
experience 
prior to self-
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qualitative 
study in 
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20 deltagare som 
tidigare deltagit i 
annan studie av 
författaren. 
Självskadebeteende 
och sökt hjälp på 
akuten. 
18 år och äldre. 
Åldrarna på 
deltagarna i studien 
var mellan 20-55. 
8 män och 12 
kvinnor deltog i 
studien. 

Djupgående 
intervjuer utfördes 
inom en månad efter 
att hjälp sökts. 
Intervjun spelades in 
och transkriberades. 
Intervjuerna 
innehållsanalyserades 
och 
sammanställdes. 

Hjälpsökande delades in i 
olika teman där stöd 
både socialt och från 
professionella vårdare var 
av särskild vikt. Tidigare 
upplevelser av vården 
både negativa och 
positiva hade en effekt 
deras vilja att söka hjälp. 

Hög 
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2013 
Hunter, C. 
Chantler, K. 
Kapur, N. 
Cooper, J. 
Nederländerna 

Service user 
perspectives 
on 
psychosocial 
assessment 
following 
self-harm 
and its 
impact on 
further help-
seeking: a 
qualitative 
study 

Studien vill ta 
reda på 
patientens 
upplevelser av 
psykisk status 
evaluerings-
verktyg som 
används i 
sjukhus. 

Deltagarna 
rekryterades med 
hjälp av ett 
självskadeteam vid 
sjukhuset. 
Deltagarna skall 
vara över 18 år och 
sökt sjukhusvård för 
DSH. De ska ha 
blivit bedömda av 
formuläret. Åldrarna 
på deltagarna i 
studien var mellan 
20-60. 
7 män och 6 
kvinnor deltog i 
studien. 

Intervjuerna var 
semistrukturerade. 
fenomenologisk 
hermeneutisk analys 
användes vid 
tolkande av 
innehållet. 

Få deltagare såg något 
klart syfte med status 
verktyget. De ansåg att 
den har potential. De 
trycker på att uppföljning 
krävs för att patienter 
inte skall avskräckas från 
att söka ytterligare vård. 

Medelhög 

2013 
Klineberg, E. 
Moira, K. 
Stansfeld, S. 
Bhui, S. 
England 

How do 
adolescents 
talk about 
self-harm: a 
qualitative 
study of 
disclosure in 
an ethnically 
diverse 
urban 
population in 
England 

Att öka 
förståelsen för 
hur ungdomar i 
samhället pratar 
kring 
självskadebeteen
de med fokus på 
deras attityder 
och erfarenheter 
av hjälpsökande.  

Urvalet består av 30 
ungdomar 15-16 år 
gamla som aldrig 
självskadat, 
självskadat en gång 
och självskadat 
upprepade gånger. 
Av de 30 som 
deltog i studien 
självskadade 17 
tjejer och 3 killar. 

Individuella 
intervjuer 
sammanställdes med 
tematisk 
innehållsanalys. 

Deltagarna normaliserade 
beteendet och ville ej ha 
hjälp. De som ej 
självskadat uttrycker 
oförståelse och en 
dömande attityd kring 
ämnet. 

Medelhög 



 
 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2015a 
Idenfors, H. 
Kullgren, G. 
Salander 
Renberg, E. 
Sverige 

Professional 
care after 
deliberate 
self-harm: a 
qualitative 
study of 
young 
people's 
experiences 

Utforska 
ungdomars 
uppfattningar om 
vård och stöd 
under en 6-
månadersperiod 
efter deras första 
kontakt för 
självskadebeteen
de. 

10 stycken 16–24-
åringar som varit i 
kontakt med 
sjukvård för 
självskadebeteende, 
valda av 
sjukhuspersonal 
varav 9 stycken 
deltog i en 
uppföljande 
intervju. 4 män och 
5 kvinnor deltog i 
studien. 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
spelades in digitalt. 
Intervjuerna 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Tre huvudteman utvanns 
ur intervjun: "Är jag 
verkligen i goda händer?" 
- beskriver om deltagarna 
kände att de blev 
lyssnade på och tagna på 
allvar, och om de kunde 
förlita sig på 
kompetensen hos de 
yrkesverksamma samt 
lämpligheten av 
behandlingen, inklusive 
hålla avtal och 
kommunikation med 
andra relevanta 
myndigheter. "Hjälp ska 
matcha livssituationen" - 
omfattar hur 
grundläggande praktiska 
exempel som 
resmöjligheter påverkar 
behandling och åtföljande 
hjälp i vardagen. 
Finansiella frågor och 
arbetssökande 
uppfattades som 
nödvändigt för optimal 
behandling och 
välbefinnande. "Göra dig 
själv bättre" - inkluderar 
deltagarnas insatser för 
att klara sig på egen 

Hög 
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hand genom att inse sitt 
eget ansvar och aktivt 
delta i planeringen av 
behandling. 

2015b 
Idenfors, H. 
Kullgren, G. 
Salander 
Renberg, E. 
Sverige 

Professional 
Care as an 
Option Prior 
to Self-Harm 

Undersöka 
ungdomars syn 
på professionell 
vård före första 
kontakt för 
självskadebeteen
de, och faktorer 
som påverkat 
upprättandet av 
kontakt. 

10 stycken 16-24-
åringar som varit i 
kontakt med 
sjukvård för 
självskadebeteende, 
valda av 
sjukhuspersonal. 4 
män och 6 kvinnor 
deltog i studien. 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
spelades in digitalt. 
Intervjuerna 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Deltagarna betonade 
vikten av att få mer 
kunskap om vart man ska 
vända sig, olika 
hjälpsökande alternativ, 
och ta emot omedelbar 
hjälp. Familj och vänner 
var viktigt för stöd och 
för att ta kontakt med 
vården. Kvalitén på 
professionell kontakt 
betonades. Flera skäl att 
inte kommunicera om 
nöd/det svåra läget 
nämndes. Två teman 
identifierades: "ett behov 
av en mer flexibel, 
tillgänglig och varierad 
vård" och "en kamp för 
att vara oberoende men 
samtidigt vara i behov av 
tillförlitligt stöd". 

Hög 
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2015 
Long, M. 
Manktelow, R. 
Tracey, A. 
Nordirland 

The healing 
journey: help 
seeking for 
self-injury 
among a 
community 
population 

Ge ytterligare 
insikt i processen 
av att söka hjälp, 
inklusive 
samspelet mellan 
informellt stöd 
och formell vård 
som identifieras. 

10 deltagare över 
18 år bosatta i 
Nordirland med en 
historia av 
självskadebeteende, 
som inte längre 
självskadar. 
Personen ska under 
tidpunkten gå på 
rådgivning. 
 
Deltagarna var 2 
män och 8 kvinnor i 
åldrarna 19–42 år 
med en medelålder 
på 31 år. 

Inspelade 
semistrukturerade 
intervjuer med en 
medellängd på 42 
minuter. 
 
För analysprocessen 
användes centrala 
lärosatser av 
grounded theory. 
QSR International’s 
NVivo 9 kvalitativa 
dataanalysprogram 
användes även för att 
underlätta processen. 

Två huvudkategorier från 
intervjuernas 
transkriberade data 
skapades: 
“involution av känsla” - 
deltagarnas perspektiv på 
hinder för att söka hjälp 
skildras. 
“att bli behandlad som en 
person” - deltagarna 
berättar om sina 
erfarenheter av att söka 
hjälp. 

Medelhög 

2016 
Owens, C. 
Hansford, L. 
Sharkey, S. 
Ford, T. 
Storbritannien 

Needs and 
fears of 
young people 
presenting at 
accident and 
emergency 
department 
following an 
act of self-
harm: 
secondary 
analysis of 
qualitative 
data 

Att undersöka 
unga patienters 
upplevelser och 
deras åsikt om 
hur ett positivt 
mottagande av 
akutpersonalen 
skall ske. 

Ursprungliga urvalet 
består av 31 unga 
personer mellan 
16–25 som gjort 
inlägg i särskilt 
utformade forum för 
personer med 
självskadebeteende. 
Av de 31 deltagarna 
var 30 kvinnor och 
1 man.  

En sekundär analys 
av data tagen från en 
tidigare studie med 
annat syfte. Tematisk 
analys av materialet 
genomfördes. 

Deltagarna undvek att 
söka hjälp på akuten på 
grund av tidigare 
upplevelser eller 
kompisar upplevelser. De 
negativa tankar de har 
förstärks av bemötandet 
från personalen. Det 
positiva bemötandet 
beskrivs som snäll, icke 
dömande med potential 
att bryta det negativa 
beteende. 

Medelhög 

 



 
 

 

 


