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självskadebeteende 

 

ABSTRAKT 

Bakgrund: Självskadebeteende är ett vanligt problem bland ungdomar och unga 

vuxna. Beteendet handlar om att medvetet skada sig själv utan intentionen att ta sitt liv. 

Personer med självskadebeteende upplever sig bli dåligt bemötta i vården samtidigt som 

sjuksköterskor eftersöker kunskap om hur de ska bemöta denna grupp.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva unga människors upplevelser av 

självskadebeteende.  

Metod: En litteraturstudie där åtta kvalitativa artiklar analyserades med inspiration av 

innehållsanalys.  

Resultat: Unga människors upplevelser av självskadebeteende var att det gjorde livet 

hanterbart, gav en känsla av kontroll, lättnad och gjorde känslor hanterbara. De 

upplevde också ett stort lidande i form av självbestraffning, skam och skuld och då 

beteendet blev till ett beroende. För unga människor innebar beteendet ett utanförskap 

genom ensamhet, stigmatisering och då självskadebeteendet doldes för andra. Slutligen 

var upplevelsen av självskadebeteende att det handlade om ett sätt att kommunicera 

med andra.  

Konklusion: Unga människor med självskadebeteende upplever ett stort lidande. 

Detta då det både i samhället i stort och inom vården finns en okunskap och 

stigmatisering kring beteendet. Vidare forskning behövs för att öka förståelsen och 

erbjuda dessa unga människor den hjälp och det stöd de behöver.  

 

Nyckelord: lidande, litteraturstudie, omvårdnad, självskadebeteende, upplevelser 

 

 



	  
 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

BAKGRUND ......................................................................................................................... 2 

Historia ............................................................................................................................. 2 

Definition .......................................................................................................................... 2 

Utbredning i samhället ..................................................................................................... 2 

Självskadebeteende och genus ......................................................................................... 3 

Orsaker bakom självskadebeteende ................................................................................. 3 

Självskadebeteende och omvårdnad ............................................................................... 4 

METOD ................................................................................................................................ 5 

Definitioner ....................................................................................................................... 5 

Sökmetoder ....................................................................................................................... 5 

Urval ................................................................................................................................ 6 

Analys ................................................................................................................................ 7 

Forskningsetik ................................................................................................................. 8 

RESULTAT .......................................................................................................................... 9 

Hanterbarhet ................................................................................................................... 9 

Kontroll ....................................................................................................................... 10 

Lättnad och trygghet .................................................................................................. 10 

Överväldigande känslor ............................................................................................. 11 

Lidande ........................................................................................................................... 11 

Självbestraffning ........................................................................................................ 11 

Beroende ..................................................................................................................... 12 

Skam och Skuld ........................................................................................................... 12 

Utanförskap .................................................................................................................... 12 

Ensamhet .................................................................................................................... 13 

Ingen ser ..................................................................................................................... 13 

Omgivningen dömer ................................................................................................... 13 

Kommunikation .............................................................................................................. 14 

Såren och ärren berättar ........................................................................................... 14 



	  
 

Ett rop på hjälp ........................................................................................................... 14 

DISKUSSION ..................................................................................................................... 15 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ........................................................................................................... 20 

Forskningsetik diskussion ............................................................................................. 23 

Konklusion och betydelse för omvårdnad .................................................................... 23 

REFERENSER ................................................................................................................... 25 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 



	  
 

BAKGRUND 

Historia 

Fenomenet självskadebeteende har på 2000-talet blivit uppmärksammat både inom 

vården men också i samhället i stort. Beteendet har över tid gått från att förknippas med 

svår psykisk sjukdom till att idag betraktas som ett vanligt beteende bland ungdomar 

och unga vuxna (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2015). 

Självskadebeteende är inget nytt fenomen, redan på 1800-talet dokumenterades 

berättelser i den medicinska litteraturen om personer som skadade sig själva (Angelotta, 

2015). Då gjordes försök att definiera och kategorisera fenomenet genom att skilja på 

suicidförsök och självskadebeteende. 1900-talets psykiatriker beskrev själva episoden av 

självskadan och orsaken till den som ett sätt att hantera problem och konflikter med 

andra. Funktionen av beteendet ansågs vara ett sätt att minska stress och psykisk 

smärta eller sågs som en handling i självhat. Vissa menade att handlingen var 

manipulativ och handlade om att få uppmärksamhet (Angelotta, 2015).  

 

Definition 

Självskadebeteende kan definieras som ett impulsivt och upprepande beteende där en 

individ avsiktligt skadar sig till den grad att hudskada uppstår och utan intentionen att 

ta sitt liv (Favazza 1996; International Society for the Study of Self Injury (ISSS), 2016).  

Eller som Nocks (2009) definition där självskadebeteende definieras som “the direct, 

deliberate destruction of one’s own body tissue in the absence of suicidal intent”. Det 

kan exempelvis handla om att skära, rispa, slå eller bränna sin kropp, där skära är det 

vanligaste beteendet (Barton-Breck & Heyman, 2012; Favazza, 1996 s 241; ISSS, 2016; 

Klonsky, 2011; Straiton, Roen, Dieserud & Hjelmeland, 2013).  

Självskadebeteende finns idag med som en föreslagen diagnos i diagnossystemet DSM-5 

och benämns där Non-suicidal self-injury (NSSI). NSSI definieras som ett repetitivt 

självskadebeteende utan intentionen att dö, där individen under minst fem dagar inom 

loppet av ett år orsakat skada på kroppsytan. Syftet med handlingen kan vara att 

reducera negativa känslor eller att lösa konflikter. Ofta sker handlingen snabbt för att 

uppnå lättnad (Angelotta, 2015; American Psychiatric Association, 2013). I tidigare 

utgåvor an DSM finns 
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självskadebeteende och självskadehandlingar med som ett symtom på borderline 

personlighetsstörning/emotionell instabil personlighetsstörning och inte som en egen 

diagnos (Angelotta, 2015). I DSM-5 finns ett förslag till diagnoskriterier men fenomenet 

anses än så länge inte vara nog utforskat och placerades i avsnittet som kräver 

ytterligare studier (SBU, 2015).  

 

Det finns ett samband mellan en rad psykiatriska diagnoser och självskadebeteende. 

Samsjukligheten är som störst med borderline personlighetsstörning/emotionell 

instabil personlighetsstörning men det är också vanligt att personer som har en 

ätstörning, depression, ångestsyndrom, missbruk eller bipolär sjukdom också har ett 

självskadebeteende (Favazza, 1996 s 254; Lindgren, 2014, s 249; Socialstyrelsen, 2004). 

Utöver en stor samsjuklighet innebär en historia med självskadebeteende en risk för att 

vid ett senare tillfälle begå suicid (Arkins, Tyrell, Herlihy, Crowley & Lynch, 2013; Hicks 

& Hinck, 2008; ISSS, 2016).  

 

Utbredning i samhället 

En bedömning av hur utbrett självskadebeteende är i samhället kan vara svårt att göra 

beroende på att självskadebeteende definieras olika av olika forskare där ett visst 

beteende kan ha många begrepp eller där det kan finnas flera begrepp för ett och samma 

beteende. I vissa fall skiljer inte heller forskaren på självskadebeteende och suicidförsök 

utan menar att detta går under samma begrepp (Lindgren, 2014 s 249). Osäkerheten på 

hur många som skadar sig beror också på att det gissningsvis finns ett stort mörkertal 

där många som skadar sig själv upplever känslor av skuld och skam och aldrig söker 

hjälp i vården och därför inte finns med i statistiken (Hicks & Hinck, 2008; Long, 

Manktelow & Tracey, 2013; Socialstyrelsen, 2004). Muehlenkamp, Claes, Havertape & 

Plener (2012) menar att i forskning på ungdomar i stora delar av världen är 

livstidsprevalensen runt 16-18% vilket också stämmer med studier på svenska 

ungdomar (Landstedt & Gilander, 2011; SBU, 2015) och danska ungdomar där 

prevalensen till och med var uppemot 21 % (Møhl & Skandsen, 2012). I en studie av 

Klonsky (2011) identifieras självskadebeteede hos 18,9% i gruppen yngre än 30år. 

Prevalensen i hela befolkningen var 5,9 % i samma studie. Enligt ISSS (2016) visar de 
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flesta studier att 6-8% av ungdomar och unga vuxna rapporterar ett mer frekvent 

självskadebeteende. Självskadebeteende debuterar ofta mellan 12-14 års ålder och är 

vanligare hos ungdomar och unga vuxna än hos äldre (Klonsky, 2011; Nock & Prinstein, 

2004; SBU, 2015).  

 

Självskadebeteende och genus 

Många undersökningar visar på att självskadebeteende är vanligare bland kvinnor än 

bland män (Arkins et al., 2013; Favazza, 1996 s 255; Straiton et al., 2013) men det finns 

också studier som pekar på att det är lika vanligt hos bägge könen (Klonsky, 2011; Lloyd 

Richardson, Perrine, Dierker & Kelly, 2007; Nock & Prinstein, 2004; SBU, 2015). Att 

studier visar på att det finns könsskillnader kan bero på att det finns ett stort mörkertal 

eller att betydelsen av beteendet är av en annan art hos män (Socialstyrelsen, 2004). En 

annan förklaring kan vara att det finns en allmän uppfattning att självskadebeteende är 

ett kvinnligt fenomen vilket gör det svårare för män att berätta om sitt beteende 

(Tengelin & Samulowitz, 2014). Kvinnor och män verkar använda olika metoder där de 

metoder som kvinnor använder ofta är mer synliga så som att skära eller bränna sig 

medan män till exempel beger sig in i slagsmål i syfte att skada sig själva. Skillnaden kan 

också förklaras genom att kvinnor uppfostras att hantera emotionell smärta på ett 

emotionellt sätt och män på ett fysiskt sätt, kvinnor tar ut smärtan på sig själva medan 

mäns smärta går ut över andra (McAllister, 2003). Att pojkar och flickor skadar sig 

själva i samma utsträckning men på olika sätt bekräftas och uppmärksammas av 

Bjärehed (2012) som menar att forskning och fokus legat på flickor och att slutsatser 

från forskning felaktigt kan ha generealiserats till att förklara pojkars 

självskadebeteende på samma sätt som flickors.  

  
Orsaker bakom självskadebeteende 

Orsakerna bakom självskadebeteende kan vara många och vara ett uttryck för både 

sociala, psykiska och existentiella problem (Socialstyrelsen, 2004). Det kan handla om 

erfarenheter av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld (Klonsky & Muehlenkamp, 2007; 

McAllister, 2003; Socialstyrelsen, 2004), sociala och psykiska problem i familjen så som 

alkoholism eller depression hos föräldrar (Favazza, 1996 s 255), missbruk, problem i 
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relationer (Tofthagen & Fagerström, 2010), mobbing, skolsvårigheter och stress i 

skolan, påverkan från kamrater, misshandel (Socialstyrelsen, 2004), social isolering och 

separation (Straiton et al., 2013). Konflikter med andra människor är en vanlig orsak 

som triggar till självskada och en dominerande orsak bland kvinnor. Ofta handlar det 

om en argumentation med föräldrar eller en vän. Hos män är risktagande beteende en 

vanlig orsak till självskadan (Arkins et al., 2013).  

 

Självskadebeteende och omvårdnad 

Patienter med självskadebeteende beskriver ofta sina erfarenheter av vården på ett 

negativt sätt. Negativt bemötande i vården bekräftas i flera studier där personer med 

självskadebeteenden känner sig maktlösa i vårdsituationer och missförstådda av 

vårdpersonal (Eriksson & Åkerman, 2012; Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004; 

SBU, 2015). Sjuksköterskor å sin sida känner både frustration, ilska och rädsla och kan 

uppleva det som en stor börda att vårda personer med självskadebeteende. Det kan leda 

till negativa attityder gentemot de som behöver vård (Wilstrand, Lindgren, Gilje & 

Olofsson, 2007) och förvärra de fördomar och den stigmatisering som redan finns i 

samhället (Long et al., 2013). Sjuksköterskor kan också ha svårt att hantera sina egna 

känslor och de uttrycker att de inte har tillräcklig kunskap och förståelse rörande 

självskadebeteende samt att de önskar mer utbildning och kunskap i ämnet (Wilstrand 

et al., 2007). Sjuksköterskor uttrycker att kunskap om självskadebeteende som ett 

fenomen har betydelse för omvårdnaden och är en hjälp när det kommer till att skapa 

kontakt med den som skadat sig. Kunskap behövs för att skapa en förståelse för vilken 

funktion självskadebeteendet har för den enskilde individen och för att erbjuda bästa 

möjliga omvårdnad (Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 2012).  Självskadebeteende är 

betydligt mer förekommande bland ungdomar och unga vuxna och självskadebeteendet 

börjar oftast i denna period av livet (SBU, 2015). Sammantaget visar forskning att 

bemötandet inom vården inte är tillfredställande och att hälso- och sjukvårdspersonal 

har ett behov av mer kunskap om ämnet. Författarna vill med denna studie öka 

förståelsen runt självskadebeteende med fokus på unga människor, med förhoppningen 

att kunskap om dessa unga människors upplevelser möjliggör ett annorlunda 

förhållningsätt och ett bättre bemötande inom vården. 
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Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva unga människors upplevelser av 

självskadebeteende. 

 

METOD 

Den metod författarna använde sig av var en allmän litteraturöversikt vilken skapar en 

översikt och överblick över ett valt område (Friberg, 2012 s 134). Ämnet som skulle 

belysas var unga människors upplevelser vilket gjorde att kvalitativa artiklar som 

beskriver upplevelser av ett fenomen valdes ut till litteraturöversikten (Eriksson-

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013 s 125; Henricson & Billhult, 2012 s 132). 

 

Definitioner  

Självskadebeteende definierades i den här studien i likhet med Nocks (2009) definition 

ovan: “the direct, deliberate destruction of one’s own body tissue in the absence of 

suicidal intent”. 

Unga människor definierades i den här studien som ungdomar och unga vuxna mellan 

mellan 12-25 år.  

  
Sökmetoder  

För att skaffa sig en uppfattning om eventuella forskningsluckor samt terminologi inom 

området gjordes en första manuell sökning i bland annat databaser, rapporter och 

relevant litteratur (Karlsson, 2012 s 102). De sökord som valdes till studien var self-

mutilation, self-harm, self-injourious behaviour, self-injury, self-destructive behaviour, 

self-inflicted injury, experience, experiences, attitude, adolecents, young adults, coping 

och qualitative. Samtliga sökstrategier och resultat dokumenterades för att uppnå hög 

tillförlitlighet (SBU, 2015). 

 

Den egentliga litteratursökningen gjordes i flera databaser samt genom genomgång av 

referenslistor för att komplettera urvalet (SBU, 2015; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011 s 68). Databaserna CINAHL, PubMed och Psykinfo användes då de är de största 
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databaserna med inriktning inom det aktuella ämnesområdet omvårdnad (Willman et 

al., 2011 s 80-81). Indexeringsord från databasernas tesaurus, Cinahl Headings, Medical 

Subject headings (MeSH) och Thesaurus of Psychological Index Term, användes som 

hjälp för att hitta rätt sökord (Karlsson, 2012 s 104; SBU, 2015; Willman et al., 2011 s 

69). Vid sökningen användes sökord och indexeringsord i olika kombinationer för att 

hitta så många relevanta studier som möjligt och minska risken för ett snedvridet urval 

(SBU, 2015; Willman et al., 2011 s 72). Valda sökord grupperades och kombinerades 

med hjälp av de booleska sökoperatorerna “AND” och “OR” i ett flertal sökningar. 

“AND” användes för att begränsa sökningen och få ett smalare resultat och “OR” för att 

bredda sökningen (Eriksson-Barajas et al., 2013 s 78-79). Se tabell 1, bilaga 1. 

 

Sökningen i databaser kompletterades slutligen med en manuell genomgång av 

referenslistor i artiklar och tidskrifter och även manuella internetsökningar (Willman et 

al., 2011 s 78-79). Denna sökning kallas sekundärsökning och gjordes för att inte gå 

miste om litteratur och för att få ett bra slutresultat (Friberg, 2012 s 75). För att säkra 

kvaliteten på artiklarna användes endast artiklar som var granskade av andra forskare 

före publicering, så kallad “peer-review” (Karlsson, 2012 s 111). Andra begränsningar var 

att artiklarna skulle vara på engelska eller svenska, då detta är de språk som författarna 

behärskar (SBU, 2015; Willman et al., 2011 s 67) samt inte vara äldre än 10 år. 

 

Urval 

Urval och kvalitetsgranskning kännetecknas av systematik med tydliga redovisningar av 

tillvägagångssätt för att studien skall vara reproducerbar och för att öka tillförlitligheten 

och minimera risken att slumpen påverkar resultatet (SBU, 2014). Det första steget i 

urvalsprocessen bestod i att formulera en fråga (Rosén, 2012 s 434). I författarnas fall 

handlade det om att ta reda på unga människors upplevelser av självskadebeteende. 

Innan påbörjad sökning i databaser fastställdes kriterier för inklusion respektive 

exklusion. Inklusionskriterierna var studier med kvalitativ ansats gjorda på ungdomar 

och unga vuxna upp till 25 år med egen erfarenhet av självskadebeteende. 

Exklusionskriterier var studier som innefattade suicidförsök eller suicid.  
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I sökningens första steg valde författarna, oberoende av varandra, ett visst antal artiklar 

baserat på titel och abstrakt och utifrån om de bedömdes besvara studiens syfte. 

Därefter granskade författarna artiklarna oberoende av varandra och en bedömning 

gjordes om artiklarna var relevanta med hänsyn till inklusions- och exklusionskriterier 

(SBU, 2014). Om författarna inte var eniga om en artikel skulle inkluderas eller inte 

valdes denna oavsett detta vidare till nästa steg i granskningen. I det tredje steget 

granskades artiklarna i full text av båda författarna var för sig och med hjälp av SBU 

granskningsmall för kvalitativa studier (se bilaga 2) bedömdes artiklarna ha låg, 

medelhög eller hög kvalitet. Endast artiklar med medelhög eller hög kvalitet valdes ut 

för analys (Rosén, 2012 s 436-39). Det slutgiltiga urvalet bestod av åtta artiklar varav en 

hittades genom sekundärsökning. Artiklarna presenterades i en artikelöversikt (se tabell 

2, bilaga 3).  

 

Analys  

Då målet med analysen var att beskriva människors upplevelser användes kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) samt Fribergs (2012 s 140) 

tillvägagångssätt som inspiration i analysförfarandet (Eriksson-Barajas et al., 2013 s 

147-48; Olsson & Sörensen, 2011 s 209). Författarna läste inledningsvis var för sig 

igenom de valda studierna ett flertal gånger för att skapa sig en uppfattning om 

innehållet. Steg två i processen handlade om att söka efter skillnader och likheter mellan 

olika studier avseende teoretiska utgångspunkter, metod, analysgång, syften och 

resultat där störst vikt lades vid resultatet. Dessa skillnader och likheter presenterades 

sedan i artikelöversikten (Friberg, 2012 s 140). 

 

Med inspiration av Graneheim & Lundmans (2004) innehållsanalys skapades 

meningsenheter som kondenserades och kodades. En meningsenhet är en konstellation 

av ord som har ett gemensamt budskap eller samma centrala mening. Efter att ha 

skapat meningsenheter utifrån samtliga artiklars resultat reducerades enheternas 

innehåll till det allra väsentligaste, s.k. kondensering. Det handlade om att korta ner 

texten men ändå behålla kärnan i det som sades. Utifrån detta skapades sedan en kod 

vilket är ett slags “etikett” som består av ett eller ett fåtal ord som bäst beskriver 
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innehållet och gör att textens sammanhang kan förstås (Danielsson, 2012 s 333; 

Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Den del av analysen som beskrivits ovan påbörjades genom att författarna tillsammans 

analyserade en artikel för att försäkra sig om samstämmighet. Därefter delades 

artiklarna upp och författarna tog ut meningsenheter som kondenserades och kodades 

var för sig. Slutligen lästes dessa igenom av författarna tillsammans. Då resultaten i 

samtliga artiklar kodats jämfördes koderna avseende likheter och skillnader. Genom 

reflektion och diskussion författarna emellan sorterades koderna så att de med liknande 

innehåll bildade en subkategori. De subkategorier som hade gemensamma drag bildade 

i sin tur kategorier. Författarna var noga med att inga data exkluderades för att den inte 

passade in i någon subkategori/kategori och att subkategorierna skapades så att inga 

koder passade in i flera kategorier (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Forskningsetik  

För att öka studiens vetenskapliga värde har författarna endast inkluderat artiklar som 

genomgått etisk granskning via etisk kommitté eller som var noggrant etiskt övervägda. 

I de fall då en artikel saknat uppgifter om etisk granskning har tidskriften som 

publicerade artikeln setts över angående policy rörande etiska hänsyn (Eriksson-Barajas 

et al., 2013 s 69-70; Wallengren & Henricson, 2012 s 492). Vid kvalitetsgranskning av 

artiklarna lades stor vikt vid etiska aspekter så som deltagarnas rätt till information om 

studien, frivillighet att delta, rätt att avbryta, konfidentialitet samt om de lämnat 

informerat samtycke (Helsingforsdeklarationen, 2013; Kjellström, 2012 s 82-83). I 

enlighet med svensk lagstiftning (Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor, SFS, 2003:460; Personuppgiftslagen, SFS, 1998:204) och 

Helsingforsdeklarationen (2013), har vikten av att värna om människans integritet, 

frihet och välbefinnande vägt tungt vid bedömningen av de artiklar som utgjort 

underlaget för litteraturstudien.  
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RESULTAT 
Resultatet bestod av studier med totalt 141 deltagare varav 106 kvinnor, 5 män och 30 

där kön ej framgår. Deltagarna var mellan 12-23 år. Tre studier var gjorda i 

Storbritannien, tre i USA, en i Finland och en i Sydafrika.  

 

Vid analysen av artiklarna formulerades fyra kategorier och 11 subkategorier. Se tabell 3. 

Sammantaget visar resultatet att unga människor skadar sig själva för att göra livet mer 

hanterbart. Självskadebeteendet upplevs av många som ett lidande och ett utanförskap 

samt som ett sätt att kommunicera med andra människor.  

 

Tabell 3 Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategorier 
 

Subkategorier 

 

Hanterbarhet 

Kontroll 

Lättnad och trygghet 

Överväldigande känslor 

 

Lidande 

Självbestraffning 

Beroende 

Skam och skuld 

 

Utanförskap 

Ensamhet 

Ingen ser 

Omgivningen dömer 

 

Kommunikation 

 

Såren och ärren berättar 

Ett rop på hjälp 

 

 

Hanterbarhet 

Resultatet visar att att självskadebeteeende har en viktig funktion i unga människors liv. 

Beteendet hjälper dem att hantera övervärldigande känslor och ger en möjlighet att 

uppleva kontroll i livet. Självskadebeteendet ger lättnad och trygghet för en stund. 
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Kontroll 

Unga människor med självskadebeteende kan uppleva att de har låg kontroll över sitt 

liv, men genom att skada sig själva kan de behålla kontroll över någonting. De kan 

kontrollera sina känslor och smärtan de upplever genom att skada sig (Bheamadu, Fritz, 

Pillay, 2012; Hill & Dallos, 2012; Kokaliari & Berzoff, 2008; Lesniak, 2010; Moyer & 

Nelson, 2007; Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 2008). Att skada sig själv kan också vara 

ett sätt att uppleva kontroll över både inre faktorer som känslor och tankar och yttre 

faktorer rörande omgivning och familj (Bheamadu et al., 2012; Hill & Dallos, 2012). För 

unga människor med självskadebeteende kan detta vara ett sätt att bibehålla fokus på en 

uppgift genom att de blir av med ohanterbara känslor och tankar för en stund (Kokaliari 

& Berzoff, 2008; Moyer & Nelson, 2007). Skadorna i sig kan också vara något de kan 

fokusera på (Lesniak, 2010). En del unga människor som skadar sig själva känner krav 

och press från familjen på att vara självständiga. De upplever höga förväntningar både 

från sig själv och andra på att behöva vara perfekta och klara sig själv (Kokaliari & 

Berzoff, 2008; Lesniak, 2010; Moyer & Nelson, 2007). Några upplever också en press 

från samhället i att vara lyckade och produktiva och menar att självskadebeteendet 

underlättar för dem att kontrollera sig själva för att kunna leva upp till dessa höga 

förväntningar (Kokaliari & Berzoff, 2008).  

Lättnad och trygghet 

Resultatet visar att unga människor i vissa fall skadar sig själva i syfte att må bättre. De 

upplever ofta en omedelbar lättnad och blir av med sin smärta direkt. De känner 

trygghet i vetskapen att självskadorna kan få dem att må bättre (Klineberg, Stansfeld & 

Bhui, 2013; Kokaliari & Berzoff, 2008; Lesniak, 2010; McAndrew & Warne, 2014; 

Moyer & Nelson, 2007). Efter självskadeepisoden kan unga människor med 

självskadebeteende känna sig mer levande (Bheamadu et al., 2012; Lesniak, 2010; 

Rissanen et al., 2008), och många upplever sig också lättade och avslappnade efter 

själva skadetillfället (Lesniak, 2010). Självskadebeteendet underlättar livet och gör det 

till exempel lättare att somna på kvällen (Moyer & Nelson, 2007; Lesniak, 2010) och att 

ta sig igenom svåra perioder i livet (Hill & Dallos, 2012). En del unga människor med 
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självskadebeteende upplever att de inte har någon annan utväg än att skada sig själv och 

att det är nödvändigt att skada sig för att kunna överleva (Hill & Dallos, 2012; Lesniak, 

2010; McAndrew & Warne, 2014; Moyer & Nelson, 2007; Rissanen et al., 2008). 

Överväldigande känslor 

Självskadebeteendet beskrivs i vissa fall som ett sätt att hantera undertryckta känslor 

(Lesniak, 2010; Moyer & Nelson, 2007), samt som en strategi för att förhindra att 

känslor som kan kännas ostoppbara eller överväldigande visar sig (Moyer & Nelson, 

2007). Det kan handla om känslor som ilska, frustration och oro (Bheamadu et al., 

2012; Lesniak, 2010; Moyer & Nelson, 2007). Resultatet visar att en del unga människor 

beskriver att de, under tiden som de självskadar, har tankar som går runt i huvudet 

angående problem, svårigheter och saker som bekymrar dem där känslor av hopplöshet 

(Lesniak, 2010) och negativa tankar (Hill & Dallos, 2012; Moyer & Nelson, 2007) ingår.  

 Vissa upplever att de genom att skada sig själv kan släppa ut de negativa känslorna och 

tankarna och tömma huvudet. Självskadebeteendet blir för några ett sätt att tillfälligt fly 

undan från det jobbiga (Moyer & Nelson, 2007).  Detta självskadebeteende hjälper de 

unga att ta sig igenom och hantera svåra perioder i livet (Hill & Dallos, 2012; Moyer & 

Nelson, 2007). 

 

Lidande 

Självskadebeteende beskrivs i många fall som något dysfunktionellt. Det kan handla om 

allt från att skadandet blir till ett beroende till att personen som skadar sig själv gör det 

för att straffa sig själv eller för att hantera sin ilska, och i det fallet hellre skada sig själv 

än andra.  

 

Självbestraffning 

Självskadebeteende är hos många unga människor beskrivet som en typ av 

självbestraffning där personen är frustrerad och arg på sig själv och tycker sig förtjäna 

att bli straffad (Hill & Dallos, 2012; Lesniak, 2010; Rissanen et al., 2008). 

Självskadebeteende som självbestraffning beskrivs ofta i samma kontext som ilska 

(Bheamadu et al., 2012; Hill & Dallos, 2012; Klineberg et al., 2013; Lesniak, 2010; 

Moyer & Nelson, 2007; Rissanen et al., 2008) där ilskan ofta riktas inåt, antingen som 
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ett straff eller som ett sätt att hantera den och förhindra att den går ut över andra. Det 

kan handla om att offra sitt eget välmående hellre än att skada någon annan med sin 

ilska (Hill & Dallos, 2012; Moyer & Nelson, 2007). Begreppet självhat används i vissa 

fall då unga människor beskriver sig själva och varför de skadar sig (Lesniak, 2010). 

 

Beroende 

Det starka behovet av att skada sig (Rissanen et al., 2008) beskrivs i vissa fall som ett 

begär eller ett starkt beroende (Moyer & Nelson, 2007), så väl psykiskt (Bheamadu et 

al., 2012) som fysiskt (Lesniak, 2010). Beteendet beskrivs av någon som att det 

eskalerade (Lesniak, 2010) och av en annan att behovet av att skada sig blir så påtagligt 

att personen använder det som finns närmast tillhands för att skada sig (Rissanen et al., 

2008). Resultatet visar att trots en press från omgivningen att sluta självskada (Moyer & 

Nelson, 2007), och trots att personen som självskadar har en önskan om att sluta är 

detta inte enkelt (Klineberg et al., 2013) och det råder tvivel på om huruvida det är 

möjligt (Lesniak, 2010). Många beskriver behovet av att självskada som mycket starkt 

och vad andra tänker och tycker om dem utgör inte ett hinder för självskada (McAndrew 

& Warne, 2014).  

 

Skam och Skuld 

Självskadebeteende är i flera fall förenat med skam och skuld. Dessa känslor kan handla 

om skam över både kroppen och beteendet (Lesniak, 2010; McAndrew & Warne, 2014) 

men också skuldkänslor för att ha skadat någon annan med sitt beteende (Moyer & 

Nelson, 2007). I samband med självskadehandlingen är det inte heller ovanligt att 

personen upplever en känsla av ånger över att de skadat sig (Klinberg et al., 2013; 

Moyer & Nelson, 2007). 

 

Utanförskap 

Resultatet visar att unga människor med självskadebeteede upplever en stor ensamhet 

då de möts av en oförstående och dömande omgivning. Det kan leda till att de håller 

självskadebeteendet för sig själva och gör allt de kan för att dölja det.  
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Ensamhet 

Att vara ung och leva med självskadebeteende innebär för många en ensamhet i form av 

isolering och en känsla av att aldrig passa in (Bheamadu et al., 2012; Lesniak, 2010). 

Resultatet visar att dessa unga människor har svårt med vän-relationer och att de 

känner att de inte har någon att vända sig till, eller prata med i allt det svåra (Lesniak, 

2010; Moyer & Nelson, 2007). De känner sig övergivna och avskärmade från 

omgivningen och upplever att de runt omkring varken ser, hör eller förstår dem (Hill & 

Dallos, 2012; Moyer & Nelson, 2007). Samtidigt finns en önskan om att bli älskade och 

accepterade, att ha någon som lyssnar. Istället för stöd från jämnåriga och familj 

fungerar självskadebeteendet för många som den enda vännen, en allierad som alltid 

väntar, alltid finns där (Lesniak, 2010). 

 

Ingen ser 

Självskadebeteende hos unga människor är något som i stor utsträckning sker i det 

fördolda och som hemlighålls för omgivningen (Hill & Dallos, 2012; Klineberg et al., 

2013; Kokaliari & Berzoff, 2008; Lesniak, 2010; McAndrew & Warne, 2014; Moyer & 

Nelson, 2007; Rissanen et al., 2008). Den som självskadar bär ofta heltäckande kläder 

som ett skydd (Rissanen et al., 2008), byter inte om offentligt eller deltar aktiviteter 

som kräver ombyte i skolan. Om någon i omgivningen uppmärksammar skadorna kan 

personen ljuga om orsaken för att dölja sitt beteende (Lesniak, 2010). 

 

Omgivningen dömer 

Unga människor med självskadebeteende kan ha problem med en låg självkänsla 

(Lesniak, 2010) och det är vanligt att de då känner sig rädda för negativ respons från 

omgivningen (Klineberg et al., 2013). Många upplever att andra dömer dem (Lesniak, 

2010), ser dem som konstiga (Hill & Dallos, 2012; Klineberg et al., 2013) och att de ofta 

får utstå grymma skämt och att andra gör narr av dem (McAndrew & Warne, 2014). 

Endel unga personer med självskadebeteende känner sig feta och fula samt upplever att 

omgivningen dömer dem (Lesniak, 2010). 
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Kommunikation 

Självskadebeteende beskrivs i vissa fall som ett sätt att uttrycka sina känslor och som ett 

rop på hjälp. Att låta andra se såren och ärren kan vara ett sätt att kommunicera för 

unga människor med självskadebeteende.  

 

Såren och ärren berättar 

Genom att andra ser såren och ärren kan unga människor med självskadebeteende 

försöka kommunicera hur de mår (Hill & Dallos, 2012; Lesniak, 2010; Klineberg et al., 

2013). De kan göra sin smärta synlig och såren och ärren får då representera hur unga 

människor med självskadebeteende mår på insidan (Lesniak, 2010). Att skada sig själv 

kan vara ett sätt att göra sin röst hörd utan att använda ord, ett alternativ till att 

uttrycka känslor verbalt (Hill & Dallos, 2012; Lesniak, 2010). 

 

Ett rop på hjälp 

Självskadebeteendet används ibland som ett sätt att söka hjälp och kommunicera och 

genom att visa skadorna kan andra förstå att det är ett rop på hjälp (Rissanen et al., 

2008; Klineberg et al., 2013). Trots att skadorna visas medvetet kan den som skadat sig 

uppleva att de runt omkring varken reagerar eller bryr sig (Moyer & Nelson, 2007; 

Rissanen et al., 2008). En annan svårighet kan vara att kommunicera eller prata öppet 

om känslor och få stöd inom familjen (Hill & Dallos, 2012; Lesniak, 2010; Kokaliari & 

Berzoff, 2008) då reaktioner på självskadebeteendet från föräldrar och anhöriga ofta 

upplevs negativa (Hill & Dallos, 2012; Klineberg et al., 2013; Moyer & Nelson, 2007; 

Rissanen et al., 2008). Unga människor med självskadebetende har inte alltid fått den 

hjälp de önskat av vården och uttrycker ibland att ingen bryr sig (Moyer & Nelson, 

2007; Rissanen et al., 2008). Att söka hjälp är inte heller självklart för unga människor 

med självskadebeteende. De vet inte alltid vart de ska vända sig och det kan vara svårt 

att finna modet att söka hjälp och att göra det utan att involvera familjen (Klineberg et 

al., 2013; McAndrew & Warne, 2014). Många uttrycker dock en önskan om att någon 

ska bryr sig om dem (Klineberg et al., 2013; Lesniak, 2010; McAndrew & Warne, 2014), 

en person med ett öppet sinne som vill lyssna (Moyer & Nelson, 2007). Unga människor 

med självskadebeteende uttrycker ibland att de gärna vill prata om sina problem och 
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känslor med andra som upplever samma sak (Bheamadu et al., 2012; Klineberg et al., 

2013). 

 

DISKUSSION 
 

I resultatet framkommer att unga människors upplevelser av självskadebeteende 

handlade om att göra livet mer hanterbart genom att kontrollera överväldigande 

känslor. De upplever också lidande orsakat av skam, skuld och självbestraffning. Vidare 

visar resultatet att unga människor med självskadebeteende upplever ensamhet, känner 

sig dömda av omgivningen och att många försöker kommunicera genom såren och 

ärren. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras i relation till Katie Erikssons (2015) teori om den lidande 

människan samt i relation till annan forskning. 

 

I resultatet framkommer att unga människor med självskadebeteende använder sig av 

självskadebeteendet som en strategi för att göra sitt liv hanterbart och för att minska 

lidande. Eriksson (2015, s 67-69) menar att vi människor inte vill lida och att det finns 

olika strategier som människan använder för att hantera sitt lidande. I resultatet 

framkommer att unga människor hanterar sitt lidande genom att försöka eliminera eller 

offra något för att bli av med lidandet. Vidare använder de självskadebeteendet som ett 

sätt att hantera sina överväldigande och negativa känslor. Detta stämmer överens med 

övrig forskning som visar att hantering av känslor är den vanligaste anledningen till att 

unga människor skadar sig själva (Klonsky, 2007; Klonsky, 2009; Klonsky, 2011; 

Klonsky & Muehlenkamp, 2007; Lloyd-Richardson, Perrine, Dierker & Kelley, 2007; 

Nock & Prinstein, 2004; Rayner & Warne, 2016). Klonsky (2007) menar på att en 

överväldigande akut känsla föregår självskadehandlingen som då utförs i syfte att 

minska denna känsla. Efteråt infinner sig en känsla av lättnad. Detta överensstämmer 

med resultatet vilket också betonar denna lättnad, där unga människor beskriver att de 

skär för att känna sig mer levande. West, Newton & Barton-Breck (2013) visar i sin 
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studie, där unga människor och vuxna i efterhand reflekterar över sina upplevelser av 

självskadebeteende, att det både fyller funktionen att det eliminerar negativa känslor 

och tankar som frustration, ångest, ilska samt fyller syftet att tillföra något, att känna 

mer, nämligen att känna sig levande.  

 

I likhet med resultatet visar forskning (Klonsky & Muehlenkamp, 2007; Rayner, Allen & 

Johnson, 2005; West et al., 2013) att unga människor skadar sig själv då de upplever att 

de inte har kontroll i livet. Rayner et al. (2005) beskriver känslor som ilska, ledsnad, 

skuld och rädsla som vanliga hos personer med självskadebeteende. Dessa kopplas ofta 

samman med en känsla av hopplöshet, maktlöshet och att inte ha kontroll över saker. 

Självskadebeteendet fyller då funktionen att återfå kontrollen. I resultatet finns 

beskrivningar som handlar om att kontrollera sig själv för att lyckas fokusera och leva 

upp till förväntningar och krav samt för att ta sig igenom svåra perioder med stress och 

press. West et al. (2013) bekräftar detta i sin studie där självskadebeteende beskrivs som 

en strategi för att klara av att leva under svåra omständigheter som inte kan undvikas 

eller kontrolleras och som ett sätt att fokusera, att vara i nuet och stänga ute allt 

runtomkring. Hicks & Hinck (2008) menar på att det som gör att ett självskadebeteende 

uppstår är just dessa svårigheter att hantera saker i livet och en ohälsosam respons på 

situationer som skapar en icke hanterbar känslomässig stress. Självskadebeteendet 

möjliggör då för individen att uppleva kontroll över sina känslor och att avleda sig från 

dessa. För att återknyta till bakgrunden, där en vanlig orsak till självskadebeteende 

beskrivs som konflikter mellan människor, menar författarna att dessa situationer kan 

vara sådana som kan vara ohanterbara för personen. Detta i sin tur leder till att 

personen känner ett behov av att skada sig själv som ett sätt att kontrollera de känslor 

som situationen ger upphov till.  

 

Johansson (2010 s 96) beskriver även hon självskadebeteende som en strategi för att 

uppnå självkontroll. Hon menar att de överväldigande känslor som många upplever 

utgör ett hot mot denna kontroll och att ett sätt att eliminera detta hot är att skada sig 

själv. Enligt Shaw (2002) kan detta sättas i relation till en samhällelig kontext där 

avsaknad av kontroll och känsla av maktlöshet är kopplat till ett strukturellt problem i 

samhället på grund av en ojämn maktbalans mellan könen. Författarna menar att en 
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slutsats utifrån detta skulle kunna vara att självskadan fyller funktionen av att ta 

kontroll och därmed utjämna ojämnlikheter i form av en maktobalans mellan könen.  

 

I Erikssons (2015 s 34) teori om den lidande människan framstår lidande som en del av 

livet och kan ha sitt ursprung i att vi människor känner oss otillräckliga och inte lever 

det liv som vi önskar. Resultatet visar att unga människor med självskadebeteeende 

upplever lidande på många olika sätt i sitt liv, dels genom självbestraffning och självhat 

och dels genom känslor av skuld och skam. Ilska som riktas inåt i självhat och som ett 

straff är en företeelse som bekräftas i ett flertal andra studier (Klonsky, 2007; Klonsky, 

2011; Klonsky & Muehlenkamp, 2007; McAllister, 2003; Rayner & Warne, 2016). I 

resultatet beskriver unga människor som skadar sig själv att de inte vill låta ilskan som 

de känner gå ut över andra, att de inte vill skada andra. De utsätter hellre sig själv för 

lidande än att se någon annan lida. Detta i kombination med ett starkt samband mellan 

självkritik, skam, självhat och en vilja att göra sig själv illa kan vara en av orsakerna till 

att personen känner sig förtjänt av att bli straffad.  

 

Eriksson (2015 s 38-39) menar att lidande och skuld hänger ihop och att vi människor 

känner skuld för många olika saker i livet. Människan inser att hon svikit sig själv och 

vill sona skulden genom att offra något, genom att lida. I resultatet syns detta i unga 

människors upplevelser av skam och skuld där de anser sig ha svikit både sig själv och 

andra och måste straffa sig själv för att sona det de gjort. Att döva dessa känslor genom 

att skada sig själv ger en lättnad för stunden men leder till ökade skam- och 

skuldkänslor efteråt vilka i sin tur måste dämpas med hjälp av självskada (Arkins et al., 

2013; Favazza, 1996 s 255). Det uppstår således en ond cirkel av skam, ilska och 

självskada som dessutom kan förstärkas av vårdpersonalens bemötande och 

förhållningssätt till den som självskadar (Rayner et al., 2005; Rayner & Warne, 2016).  

 

Lidandet är enligt Eriksson (2015 s 34-35) unikt och kan uttryckas på många olika sätt 

och ofta omformar människan lidandet till ångest, smärta eller något annat fysiskt 

uttryck som andra kan förstå eller se. Författarna menar att en slutsats utifrån detta 

skulle kunna vara att unga människor med självskadebeteende uttrycker sitt lidande 

genom att skada sig själva då de ej hittat andra vägar att uttrycka detta. Eriksson (2015 s 
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38-39) menar vidare att vi människor känner oss kränkta när vi upplever lidande då 

lidande är ovärdigt. Detta gör att känslor av skam uppstår och vi låter bli att tala om 

lidandet. Sannolikt gör detta att människor med självskadebeteende fortsätter att skada 

sig och fastnar i en ond cirkel av lidande och skam vilket gör det ännu svårare att be om 

hjälp och uttrycka sitt lidande. McAllister (2003) menar på att dessa negativa 

konsekvenser kan göra att personen inte bara skadar sig själv utan också riskerar att ta 

sitt liv. Som nämnts tidigare visar forskning (Arkins et al., 2013; Hicks & Hinck, 2008; 

ISSS, 2016) att det finns en ökad risk för suicid hos de med självskadebeteende. Dock 

visar resultatet av denna litteraturstudie att unga människor med självskadebeteende 

inte gör det med avsikt att ta sitt liv utan för att motverka just detta då de önskar leva, 

vilket bekräftas av ett flertal andra studier (Hicks & Hinck, 2008; Klonsky, 2007; 

Klonsky & Muehlenkamp, 2007).  

 

I resultatet framkommer att många unga med självskadebeteende upplever lidande pga 

utanförskap, att de känner sig dömda av omgivningen och en ensamhet i tillvaron. Att 

vara ensam innebär enligt Erikssson (2015 s 38-42) också lidande, vilket även syns i 

resultatet där ensamheten upplevs stor och de unga personerna inte har någon att vara 

nära, någon som kan eller vill se dem. De upplever stigmatisering och känner sig dömda 

av andra. Att bli fördömd är att bli ogiltigförklarad och utplånad och orsakar stort 

lidande (Eriksson, 2015 s 38-42). Enligt Mitten, Preyde, Lewis, Vanderkooy & 

Heintzman (2016) riskerar unga personer med självskadebeteende att uppleva 

stigmatisering, både i samhället och i vården, på grund av sitt beteende. De upplever att 

vårdpersonal drar förhastade slutsatser och dömer dem på grund av deras diagnos, 

utseende och uppförande vilket gör att de känner sig förminskade och ifrågasatta, med 

andra ord stigmatiserade. Stigmatisering kan leda till att ungdomar upplever än mer 

utanförskap och isolering och därmed inte berättar om eller söker hjälp för sitt beteende 

(Gulliver, Griffiths & Christensen, 2010; Mitten et al., 2016). En enkel strategi för att 

undgå stigmatisering är att dölja sina sår och ärr (Johansson, 2010 s 111), något som 

ytterligare spär på känslan av utanförskap.  

 

I studier gjorda på vuxna som berättar om sitt tidigare självskadebeteende (Barton-

Breck & Heyman, 2012; West et al., 2013), samt studier på ungdomar och vuxna 



19	  
	  

(Straiton et al., 2013) bekräftas synen på självskadebeteende som något som sker i 

ensamhet och som döljs för andra. I likhet med resultatet upplevs självskadebeteendet 

som den enda vännen, någon som alltid finns där. Barton-Breck & Heymans (2012) 

beskriver självskadebeteende som ”att leva i en lögn” och att det faktum att hela tiden 

dölja sina skador leder till isolering. Det liknas vid en ond cirkel där självskadebeteende 

orsakas av en initial känsla att inte passa in. Detta i sin tur, förstärks av att själva 

beteendet får personen att känna sig annorlunda och bli ytterligare isolerad från andra.  

 

En möjlig slutsats utifrån detta menar författarna är att känslan av ensamhet, isolering 

och att ständigt försöka dölja sina skador i kombination med och på grund av den 

stigmatisering som råder i samhället gör det mycket svårt för unga människor att 

komma ur sitt självskadebeteende. De unga människorna i resultatet uttrycker en 

önskan om att någon lyssnar, ser och försöker förstå dem. Risken finns att isolering och 

stigma utgör alltför stora hinder för att denna önskan skall uppfyllas.  

 

 I resultatet framkommer att unga människor som skadar sig själv i vissa fall använder 

såren och ärren för att kommunicera lidande till andra runt omkring. Det är enligt 

forskning vanligt att unga människor skadar sig med intentionen att få en reaktion och 

att bli sedd av någon, att skada sig själv fungerar som ett rop på hjälp (Klonsky, 2007; 

Klonsky, 2011; McAllister, 2003; McAndrew & Warne, 2005; Nock & Prinstein, 2004; 

Scoliers et al., 2009; West et al., 2013; Zetterqvist, Lundh, Dahlström & Svedin, 2013). 

En annan teori är att självskadebeteende används som ett sätt att kommunicera då 

personen inte hittat andra sätt att uttrycka sina känslor. McAllister (2003) liknar det vid 

att gråta, där vi genom tårar kommunicerar vad vi känner på insidan. Den som skadar 

sig själv kan vara för avtrubbad för att gråta och självskadebeteendet blir då en symbol 

för detta och ett sätt att förmedla sina känslor.  

 

I resultatet framkommer att unga människor med självskadebeteende önskar att någon 

ser dem och efterlyser personer som finns där och lyssnar på dem. De har en önskan om 

ett bra möte. Denna önskan ingår i det som Eriksson (2015 s 49-50) kallar “lidandets 

drama” där den som lider behöver en motspelare i sitt drama som kan bekräfta lidandet 

och personen och göra att den känner sig sedd. Bekräftelse handlar om att finnas där 
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och inte överge personen. Precis som de unga människorna i resultatet upplever, har de 

ingen motspelare i sitt drama som kan bekräfta dem och finnas där. Detta stämmer 

överrens med studier på vuxna personer med självskadebeteende vilka känner sig 

misstrodda, övergivna och utan hopp när bekräftelsen i ett möte uteblir (Lindgren et al., 

2004).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att unga människor med självskadebeteende gör ett 

försök att kommunicera med sin omgivning i en värld där kommunikationen brister. De 

har ett behov av någon som agerar motspelare i ”lidandets drama” men det finns ingen 

där som intar den rollen. Kanske är det så som Eriksson (2015 s 49-50) frågar sig, att vi 

är okänsliga för andras lidande eller att vi människor inte vågar möta andras lidande. 

Författarna menar att ett annat sätt att se på det kan vara att människor kommunicerar 

med olika språk och att det helt enkelt handlar om att vi som vårdpersonal behöver 

förstå unga människor med självskadebeteendes sätt att kommunicera för att ett riktigt 

möte skall kunna uppstå. Ett möte där vi pratar samma språk och där personen känner 

sig bekräftad och sedd.  

 

Metoddiskussion 

En studies trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och tillförlitlighet är indikatorer på 

det vetenskapliga arbetets kvalitet. Trovärdighet och pålitlighet handlar om att noggrant 

och medvetet arbeta med samtliga delar i forskningsprocessen samt tydligt presentera 

hela forskningsförfarandet från syfte, design och urval till analys och resultat 

(Henricson, 2012 s 474). Författarna har under arbetets gång varit medvetna om 

eventuella tillkortakommanden när det gäller erfarenhet och kunskap inom kvalitativa 

metoder men strävat efter att i möjligaste mån uppnå en hög kvalitet och därmed en hög 

trovärdighet (Danielsson, 2012 s 340-41). 

 

En nackdel med att författarna redan tidigt i processen varit pålästa kan vara ett det ger 

en förförståelse för ämnet vilket kan påverka analysen på så sätt att vi tenderar att söka 

efter sådant som vi känner igen (Wallengren & Henricson, 2012 s 489). Risken finns 

också för ett snedvridet urval då författarna kan välja studier som stödjer eventuella 
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förutfattade meningar eller förväntningar (Friberg, 2012 s 133-34).  För att kompensera 

för detta diskuterade författarna sin förförståelse redan i inledningen av arbetet samt 

under arbetets gång, så att påverkan på resultatet begränsades och pålitligheten och 

trovärdigheten ökade (Henricson, 2012 s 474; Segesten, 2012 s 487-88).  

 

Flera databaser med omvårdnadsfokus valdes för att öka chansen att hitta relevanta 

artiklar och stärka arbetets trovärdighet (Henricson, 2012 s 473). Eventuella brister i det 

engelska språket kan ha försvårat arbetet i att hitta passande sökord. För att väga upp 

för detta gjordes en inledande litteratursökning där intressanta artiklars nyckelord 

granskades för att skaffa sig en uppfattning om relevanta sökord. Genom att göra två 

litteratursökningar, en inledande och en egentlig kunde bekräftelsebarheten i studien 

ökas. Inför den egentliga litteratursökningen valdes ett antal avgränsningar. 

Tidsavgränsningen på 10 år gjordes med motivationen att författarna ville studera ett 

fenomen i dess nutida kontext. Ett inklutionskriterium var att studierna skulle vara 

gjorda på ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Denna åldersgrupp valdes då de är 

den övervägande största gruppen i samhället som självskadar och då 

självskadebeteendet oftast tar sin början i ungdomen.  

 

Urval och granskning av artiklar gjorde av författarna var för sig oberoende av varandra 

för att sedan jämföras. Detta för att öka trovärdigheten och ge granskningen större 

tyngd och högre kvalitet (Willman et al., 2011 s 93, 102). Samtliga steg i sökning och 

urval presenterades i en tabell för att möjliggöra studiens reproducerbarhet (Wallengren 

& Henricson, 2012 s 489-91) och för att uppnå hög tillförlitlighet (SBU, 2014). Willman 

et al. (2011 s 112) menar att det krävs goda kunskaper inom metodologi för att granska 

den vetenskapliga kvaliteten i en studie. En svaghet i granskningen kan därför vara att 

detta aldrig gjorts av författarna tidigare och att SBU:s granskningsmall inte alltid var 

lätt att tyda. Här kunde valet av en annan mall gjort processen lättare och granskningen 

mer korrekt. Tre artiklar valdes bort i samband med granskningen då dessa inte ansågs 

ha tillräckligt hög kvalitet eller svarade på studiens syfte. Av de åtta artiklar som 

kvarstod i det slutgiltiga urvalet hittades en genom sekundärsökning och resterande 

genom den egentliga litteratursökningen. Varför en artikel hittades genom 

sekundärsökning skulle kunna bero på brister i valet av sökord alternativt att för få 
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databaser valts för sökning och då finns också en möjlighet att fler relevanta artiklar 

fallit bort. Ett sökord som missade att användas var ”NSSI” vilket hade kunnat ge 

relevanta träffar. Dock fanns inte möjlighet att utföra sökning i ytterligare databaser 

eller sökning i efterhand med nya sökord på grund av tidsbrist.  

 

Åtta artiklar är ett relativt litet urval och därmed en svaghet i studien då det kan påverka 

trovärdigheten (Graneheim & Lundman 2004; Willman et al., 2011 s 96). Dock gjordes 

kompletterande sökningar samt ytterligare genomgångar av valda artiklars 

referenslistor utan att hitta ytterligare studier som kunde inkluderas. De återstående 

artiklarna hade medel till hög kvalitet vilket anses öka litteraturstudiens trovärdighet 

(Henricsson, 2012 s 474) och styrkan i det vetenskapliga underlaget (Willman et al., 

2011 s 110). Graneheim och Lundman (2004) menar på att trovärdigheten i en studie 

ökar ju mer variation när det gäller kön, ålder och etnicitet som finns i urvalet. En stor 

variation ökar chansen att deltagarna har olika erfarenheter, bidrar till att fenomenet 

belyses ur olika vinklar och kan ses utifrån olika perspektiv. Det samlade urvalet i de 

valda studierna kan sägas utgöra en relativt heterogen grupp med liten åldersskillnad 

och en övervägande del flickor och kvinnor. Åldersbegränsningen var ett medvetet val 

men däremot hade en jämnare könsfördelning ökat trovärdigheten.  

 

Vid analysen av artiklarna hade en fördel varit om båda författarna analyserat samtliga 

artiklar var för sig för att sedan jämföra dessa men på grund av tidsbrist var en 

uppdelning nödvändig. Dock användes en extern granskare efter analys av den första 

artikeln för att säkerställa att den svarade på studiens syfte och för att öka både 

trovärdighet och pålitlighet (Wallengren & Henricsson, 2102 s 492). Graneheim & 

Lundman (2004) menar på att ett kritiskt moment när det kommer till trovärdigheten i 

studien är just valet av meningsenheter. Är de för breda riskerar de att innehålla flera 

betydelser medan de om de är för korta blir fragmentariska. I båda dessa fall finns en 

risk att betydelsen av texten går förlorad under processens gång. För att motverka detta 

gick författarna igenom samtliga meningsenheter och koder tillsammans och 

diskuterade eventuella oklarheter innan slutsteget i analysen utfördes. Eventuella 

kunskapsbrister när det kommer till textanalys och det faktum att författarna inte gjort 

detta förut kan ha påverkat analysen.  
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Forskningsetik diskussion 

Enligt Kjellström (2012 s 76) krävs god vetenskaplig kvalitet för att en studie skall kallas 

etiskt. Vid kvalitetsgranskning av artiklarna lades stor vikt vid de etiska avsnitten. Detta 

för att öka det vetenskapliga värdet i studien (Wallengren & Henricsson, 2012 s 492). De 

artiklar som antingen saknade tillstånd från etisk kommité eller hade en bristfällig etisk 

diskussion bedömdes ha lägre kvalitet. Kjellström (2012 s 76) understryker vikten av att 

studien handlar om väsentliga frågor samt att den innebär en ökad kunskap som 

kommer till nytta för samhället, individen och professionen. Genom att studera ett 

ämne som kan möjliggöra en ökad förståelse för och ett bättre bemötande av en grupp 

människor i samhället skapas förutsättningar för hälsa och välbefinnande och studiens 

vetenskapliga kvalitet ökar således. 

 

Ett annat etiskt övervägande i studien har handlat om att öka det vetenskapliga värdet 

genom att säkerställa att metoder, diskussion och resultat svara på syftet med studien. 

För att uppnå detta krävs kompetens inom metodologi, teorier inom området samt det 

empiriska nuläget (Kjellström, 2012 s 77). Författarna har i möjligaste mån tillägnat sig 

denna kunskap men är väl medvetna om att eventuella tillkortakommanden när det 

gäller kunskap inom området samt i det engelska språket kan ha gjort att 

bedömningarna av artiklarna inte blir rättvisa och att det även funnits risk för 

feltolkningar av insamlade data (Kjellström, 2012 s 86).  

 

Konklusion och betydelse för omvårdnad 

Författarna visar genom denna litteraturstudie att unga människor med 

självskadebeteende upplever ett stort lidande. De använder beteendet för att hantera 

känslor som oro, frustration, ledsenhet och ilska och många gånger också som en 

självbestraffning. Självskadebeteendet kan också vara ett sätt att uppleva att de har 

kontroll och utförs i syfte att känna sig mer levande. Unga människor med 

självskadebeteende upplever sig isolerade, ensamma och känner skuld och skam till 

följd av samhällets stigmatisering. Detta leder till att många döljer sitt beteende, något 

som gör att den hjälp dessa unga människor i många fall skulle behöva uteblir. Unga 
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människor använder självskadebeteendet som ett sätt att kommunicera och som ett rop 

på hjälp men upplever inte att de blir sedda eller hörda av omgivningen.  

 

Författarna hoppas att bemötandet inom vården kan förbättras med hjälp av kunskap 

och förståelse för hur unga människor upplever sitt självskadebeteende. Förhoppningen 

är att en ökad kunskap och förståelse kan sprida sig ut i samhället och minska den 

stigmatiseringen som finns idag. Denna kunskap kan vara särskilt användbar för 

skolpersonal, elevhälsa och andra som möter ungdomar och unga vuxna i sitt arbete. I 

mötet med och omvårdnaden av unga människor med självskadebeteende understryker 

författarna vikten av att lyssna till, bekräfta och inte döma dessa unga människor.  

Genom en större medvetenhet och ett förändrat förhållningssätt gentemot denna grupp 

kan vården förbättras, utvecklas och lidandet och utanförskapet minska för unga 

människor som skadar sig själv. 

 

Huruvida resultatet kan överföras till andra kontexter eller grupper är upp till läsaren 

att avgöra. Med bakgrund av vetskapen om att urvalet bestod av en grupp där flickor och 

unga kvinnor var i stor majoritet kan slutsatsen dras att resultatet endast kan säga något 

om denna grupp och hur de möjligen upplever sitt självskadebeteende. För att uttala sig 

om gruppen pojkar och män krävs ytterligare studier.  

 

Forskning kring självskadebeteende hos pojkar och män är relativt lite utforskat och ett 

osynligt ämne som också behöver belysas då självskadebeteendet sannolikt tar sig ett 

annat uttryck hos denna grupp. Ytterligare forskning behövs för att göra synen på 

självskadebeteende i samhället och vården samstämmig med unga människors 

upplevelser av sitt självskadebeteende för att på så sätt också minska stigmatiseringen 

kring beteendet.  
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