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Sammanfattning 
Bakgrund: Självskadebeteende ses som ett växande problem i dagens samhälle och är 
vanligast förekommande bland kvinnor. Självskadebeteende ses även bland den manliga 
befolkningen men i mindre skala vilket tros bero på att de har andra sätt att hantera 
situationer, tankar och känslor på. Genom att ha ett personcentrerat förhållningssätt där 
sjuksköterskan utgår från varje enskild person kan det ge en ökad förståelse för 
patienten vilket i sin tur kan leda till ett ökat välbefinnande. Syfte: Syftet med 
studien var att belysa personers erfarenheter av att leva med ett självskadebeteende. 
Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes med induktiv ansats. Resultat: 
Resultatet baserades på tio vetenskapliga artiklar där fyra teman framkom: utlösande 
faktorer, omgivningens syn på självskadebeteendet, ett sätt att hantera känslorna och 
vägen mot återhämtning. Konklusion: Det framkom att personer som skadade sig 
använde självskadebeteendet som ett sätt att hantera tankar och känslor på, som de 
annars inte visste hur de skulle få utlopp för. Att söka hjälp var ett orosmoment då det 
fanns en rädsla inför andra människors fördomar om självskadebeteende vilket gjorde 
att de valde att dölja självskadebeteendet från sin omgivning. För att kunna återhämta 
sig krävs ett gott stöd samt en förståelse för varför självskadebeteendet uppkommit och 
en ökad självacceptans.   
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Abstract 
Background: Self-injurious behaviour is seen as a growing problem in today’s 
society and is most common among women. Self-injurious behaviour is also seen 
among the male population but on a smaller scale which is believed to be due to 
the fact that they have other ways of dealing with situations, thoughts and feelings. 
By having a person-centered approach where the nursing is based on each person, it 
can provide an increased understanding of the patient, which in turn can lead to a 
higher level of well-being. Aim: The aim of the study was to illustrate people’s 
experiences of living with a self-injurious behaviour. Method: The study was 
conducted as a general litterature study with an inductive approach. Result: The result 
was based on ten scientific articles where four themes emerged: triggering factors, 
society’s view of self-injurious behaviour, a way of coping with the emotions and the 
road to recovery. Conclusion: It appeared that people who injures themselves use self-
injurious behaviour as a way of dealing with thoughts and feelings that they 
otherwise, did not know how to handle. Seeking help was a concern as there is 
a fear of other people's prejudice about self-injurious behaviour, which made them 
choose to hide their self-injurious behaviour from their surroundings. To be able to 
recover, it is important to have a good support and an understanding of why self-
injurious behaviour has emerged together with an increased self-acceptance.   
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Inledning 
Självskadebeteende har de senaste decennierna blivit allt mer uppmärksammat. Under 
2018 lades 6 600 personer in på sjukhus i Sverige på grund av att de avsiktligt skadat 
sig själva (Socialstyrelsen, 2019a). Enligt Socialstyrelsen (2019a) är beteendet vanligast 
förekommande hos ungdomar och unga vuxna men existerar även bland äldre personer. 
I en studie av Brunner et al. (2014) där elva länder i Europa inkluderades visade det sig 
att 27,5 procent av de 12 395 unga vuxna som deltog, någon gång, avsiktligt skadat sig 
och att 7,83 procent av dessa skadat sig själva vid flera tillfällen. Denna statistik kan 
dock vara missvisande då självskadebeteendet ofta är en handling som hålls dold från 
omgivningen vilket gör att det kan finnas stora mörkertal bland de som skadar sig själva 
och som aldrig upptäcks (Lindgren, 2014). Hur kommer det sig då att 
självskadebeteendet i flera fall undanhålls? Enligt Long, Manktelow och Tracey (2015) 
finns det en stigmatisering kring självskadebeteenden i dagens samhälle och även bland 
hälso- och sjukvårdspersonal. En fördömande attityd där personer med 
självskadebeteende ses som uppmärksamhetssökande, besvärliga, manipulativa eller 
självmordsbenägna, en negativ syn som för det mesta grundar sig i okunskap. En 
okunskap som skapar ett hinder för personer från att berätta om händelsen samt söka 
hjälp. För att sjuksköterskan ska kunna möta personernas behov och ge adekvat stöd 
krävs en ökad förståelse för personer med självskadebeteende samt kunskap om varför 
de väljer att skada sig själva (Long et al., 2015; Lindgren, 2014).    
 

Bakgrund 
Definition av självskadebeteende 
Under 1960-talet började självskador i form av skär- och brännsår synas på psykiatriska 
kliniker i Storbritannien. Då benämndes självskador i form av skärsår på underarmar 
med self-injury (självskada), self-mutilation (självstympning) eller self-laceration 
(självorsakade rivsår), vilket numera vanligen benämns som self-damage (självskada) 
eller self-harm (självskada) (Millard, 2015). I North American Nursing Diagnosis 
Association (NANDA) definieras självskadebeteende som ett “medvetet självdestruktivt 
beteende som orsakar vävnadsskada i syfte att orsaka icke-fatal skada, för att uppnå 
spänningslindring” (Herdman & Kamitsuru, 2015, s 489). Detta beteende manifesteras 
som till exempel att skära sig, att skrapa sig, att riva sig eller självorsakade brännskador 
på kroppen. Symtomen kan relateras till ineffektiv stresshantering, att spänning inte kan 
uttryckas verbalt, impulsivitet, snabb reducering av stress, låg eller svag självkänsla, 
oförmåga att hitta lösningar samt negativa känslor i form av till exempel depression, 
ångest, oro, skuld eller självhat (Herdman & Kamitsuru, 2015). I 
Världshälsoorganisationens (WHO) klassifikationssystem International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), beskrivs 
självskadebeteende som en medveten handling där personen skadar sig själv för att 
åstadkomma symtom eller sjukdomstecken (Socialstyrelsen, 2019b). Ytterligare 
definition beskrivs i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 
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(2013) där självskadebeteende benämns som en icke-självmordsskada, non-suicidal 
self-injury (NSSI) och innebär att personen själv orsakat kroppsskada i form av 
blåmärken, blödningar eller genom annan smärta under minst fem, eller fler dagar det 
senaste året. Syftet med den tillfogade skadan ska ligga utanför det som är socialt 
accepterat, till exempel tatueringar eller piercingar, men endast orsaka personen mindre 
till måttliga skador (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2013). 
Trots att det finns flera olika definitioner ses självskadebeteende fortfarande som ett 
oklart begrepp där allt från ätstörningar till missbruk, överdoseringar, skärskador, att 
slita sitt hår eller att skrapa bort sin hud avsiktligt inkluderas (Fox, Millner & Franklin, 
2016). Skulle däremot alla beteende där en person avsiktligt skadar sig själv på klassas 
som ett självskadebeteende skulle även skolelever som leker “kronan” ingå i statistiken. 
En lek där personen som förlorar får trycka sina knogar mot bordet samtidigt som 
vinnaren skickar iväg en krona, så hårt och fort som möjligt över bordets yta, för att 
träffa förlorarens knogar (Åkerman, 2009). Då begreppet självskadebeteende är så pass 
brett kommer denna studie avgränsas till självskadebeteende i form av skärskador eller 
“cutting” som är den engelska termen för samma begrepp.   
 

Prevalensen för självskadebeteende 
Förekomsten av icke suicidala självskadebeteenden är skattade till 5,4 procent enligt en 
studie gjord i Sverige där 3097 ungdomar deltog (Zetterqvist, Lundh, Dahlström & 
Svedin, 2013). I en studie av Brunner et al. (2014) har det visat sig att över 25 procent 
av de unga vuxna i Europa någon gång i livet medvetet skadat sig själva, vanligast 
genom att skära sig. Lindgren (2014) menar på att studier skiljer sig markant i huruvida 
det är vanligast förekommande bland kvinnor eller män medan statistiken säger att det 
är mer förekommande hos kvinnor. Detta tros bero på att majoriteten av deltagarna i 
studierna är kvinnor samt att det är fler kvinnor som söker hjälp men, det kan också tyda 
på att det är vanligare att män döljer sitt självskadebeteende (Wu, Stewart, Huang, 
Prince & Liu, 2011).   
 

Coping – att hantera svåra situationer 
I Nordstedts stora ordbok förklaras det engelska ordet cope med de svenska orden: klara 
det, orka med och palla för (Nordstedts stora engelska ordbok, 2011). Ordet coping 
förklaras i sin tur med att en person handskas med en situation på ett framgångsrikt sätt 
(Collins English Dictionary, 2006). I Lazarus och Folkmans (1984) teori belyses olika 
strategier för att hantera livshändelser och upplevelser. En del av dessa beskrivs vara 
mer framgångsrika än andra där vissa, under speciella omständigheter kan sätta vår 
hälsa på spel. Självskadebeteendet kan ses som en ohälsosam strategi för att hantera en 
stressfull situation eller upplevelse liksom alkohol-, drog- och spelmissbruk samt 
ätstörningar (Åkerman, 2009).  
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Lazarus och Folkman (1987) förklarar att alla personer, under livets gång, ställs inför 
händelser eller situationer som upplevs stressande. För att personen skall kunna 
handskas med upplevelsen och anpassa sig till de nya förhållandena krävs olika 
strategier. Vilka strategier en person har att tillgå beror på vilken situation som personen 
befinner sig i, erfarenheter, ålder och personlighet. Förmågan personen har för att 
hantera och anpassa sig till situationen kan ses som avgörande för att en person skall 
fungera socialt men också för dess hälsa och välbefinnande (Lazarus & Folkman, 1987). 
Att uppleva god hälsa, liksom att personen har en positiv självbild, kan i sin tur påverka 
förmågan att förhålla sig till nya situationer och klara av att genomgå en förändring 
(Lazarus & Folkman, 1984).   
 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver två olika sätt som en person kan förhålla sig till 
förändringar och händelser; (i) emotionellt inriktad coping och (ii) probleminriktad 
coping. Emotionellt inriktad coping används då personen upplever att situationen eller 
händelsen inte går att påverka utan måste anpassas till. Det som hänt måste accepteras 
och anpassas till. Strategierna kan vara att undvika, minimera eller distansera sig till 
händelsen genom att, till exempel, låta bli att tänka på eller prata om det, omvärdera 
händelsen eller intala sig själv att händelsen nog inte var så illa som de kom ihåg det 
och att det kunde blivit mycket värre än vad det är. Dessa förhållningssätt används 
främst för att personen skall behålla hoppet och se optimistiskt på saker och ting 
(Lazarus & Folkman, 1984). Probleminriktad coping används i sin tur då personen anser 
att det finns möjlighet att påverka händelsen eller göra en förändring. Situationerna eller 
uppgifterna som personen behöver förhålla sig till är specifika (Lazarus & Folkman, 
1984). Utifrån den specifika situationen kan personen, utifrån den information som 
samlats in, väga för- mot nackdelar mellan olika alternativ, planera, fatta beslut och lösa 
problem för att hantera händelsen vilket orsakat stress eller skapat hinder (Lazarus 
& Folkman, 1987).   
 

 
Personcentrerad vård 
I International Council of Nursing (ICN) beskrivs det att sjuksköterskans främsta ansvar 
är att hjälpa personer som är i behov av vård. Sjuksköterskan ska uppvisa ett 
professionellt förhållningssätt och respektera människans värderingar, rättigheter och 
integritet (ICN, 2012). Detta kan knytas an till sjuksköterskans sex kärnkompetenser där 
personcentrerad vård är en av punkterna som syftar till att behandla alla personer som 
unika individer. Alla personer upplever hälsa och sjukdom på olika sätt, det är därför av 
stor vikt att lyssna till personens berättelser och skapa delaktighet för att på så vis kunna 
anpassa vården utifrån varje persons individuella behov (McCane & McCormack, 
2019). Enligt Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) (2015) 
lägger personer med självskadebeteende stor vikt vid att hälso- och sjukvårdspersonal 
lyssnar och tar sig tid, involverar och skapar delaktighet i vården samt erbjuder insatser 
utifrån varje enskilt fall. Personal inom hälso- och sjukvården bör också sträva efter att 
skapa en förtroendefull och stödjande relation genom ett bra bemötande och en 
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nyfikenhet för att försöka förstå den situation och de upplevelser som personen med 
självskadebeteende varit med om (Nationella Självskadeprojektet, 2016). Vidare kan 
det läsas i Patientlagen (SFS 2014:821) att sjukvården och behandlingsåtgärderna skall 
utformas och genomföras i samråd med personens önskemål och förutsättningar samt 
att personen skall få individuellt anpassad information. Håkansson Eklund et al. (2019) 
förklarar att om vården ska anses som personcentrerad bör vårdpersonal ha ett holistiskt 
och individualiserat synsätt med respekt och empati för personen. Det bör finnas en 
tvåvägskommunikation där det ges möjlighet att framföra frågor och funderingar samt 
att de olika yrkesgrupperna bör ha ett bra samarbete och planering för att vården ska bli 
så bra som möjligt (Håkansson Eklund et al, 2019).  
 
 
Omvårdnadsteoretisk anknytning 

Halldórsdóttir (1996) belyser i sin teori vilka förutsättningar och hinder som finns i 
mötet mellan patient och sjuksköterska för att skapa en god vårdande relation ur ett 
patientperspektiv. Dessa förutsättningar symboliseras i form av en metaforisk bro 
medan hindren framställs i form av en mur.   
 
Patienten ses enligt Halldórsdóttir (1996) som sårbar och befinner sig i en utsatt 
situation i behov av sjuksköterskans kompetens och omvårdnad. En god relation är av 
vikt för att stärka patientens känsla av välbefinnande och upplevelse av en god hälsa. I 
sjuksköterskans kompetensområde ingår bland annat att fatta beslut och att handla i 
samråd med patientens vilja, att representera patienten och att hjälpa patienten att 
utvecklas och hantera sin situation. Sjuksköterskan bör ha ett öppet sinne och skapa 
förståelse för patientens tillstånd, vara närvarande i mötet med patienten, visa respekt 
och omtanke samt intressera sig för patienten som person. Slutligen poängteras vikten 
av att skapa en god kontakt och en professionell relation mellan parterna. Finns dessa 
komponenter med finns också alla de beståndsdelar som krävs för att en bro skall 
byggas. Detta skapar en trygghet för patienten och en tillit till sjuksköterskan byggs upp 
vilket gör att patienten vågar prata om tankar och känslor (Halldórsdóttir, 1996).   
 
Muren symboliserar i sin tur hinder för den goda vårdande relationen vilket gör att 
patienten känner sig dåligt bemött (Halldórsdóttir, 1996). Hindren kan bestå av att 
patienten upplever att sjuksköterskan inte bryr sig eller har förståelse för vad patienten 
går igenom, men också att patienten upplever att sjuksköterskan inte lyssnar och endast 
uppmärksammar eller visar intresse då patienten tar första kontakten. Bemötandet kan 
då framstå som kyligt och patienten uppleva en ovilja från sjuksköterskans sida inför att 
hjälpa till. Har patienten liknande erfarenheter sedan tidigare kan detta leda till att 
patienten undviker sjuksköterskan, men också vården, då patienten känner sig nedslagen 
i brist på samhörighet och upplever sig inte ha kontroll över sin situation 
(Halldórsdóttir, 1996).     
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Halldórsdóttirs teori stärks i studien av Håkansson Eklund et al. (2019). Här beskrivs 
vikten av en ömsesidig relation där parterna både ger och tar, och där sjuksköterska 
samarbetar med patienten. Det ska skapas möjlighet för patienten att vara delaktig i sin 
behandling för att kunna uppleva en känsla av kontroll över sitt liv. Patienten skall ses 
som en central del i sin egen vård och beslut som patienten fattar ska respekteras. Vid 
vårdandet kliver sjuksköterskan in i patientens värld och bör sätta sig in i dennes 
situation med hänsyn till patientens värderingar och tro. Ett holistiskt förhållningssätt 
samt ett individualiserat fokus är av vikt då personen är mer än bara sin sjukdom. Alla 
människor är inte en homogen grupp och allt passar inte för alla därav bör vården 
anpassas till det liv patienten lever. Slutligen förklarar Håkansson Eklund et al. (2019) 
vikten av att sjuksköterskan ger tid till varje patient samt är närvarande och engagerad 
för att försöka förstå patientens behov. 
 

Problemformulering 
Trots att självskadebeteende har blivit allt mer uppmärksammat de senaste decennierna 
ses det fortfarande som ett skamfyllt och stigmatiserat beteende av samhället. Det är 
därför av värde att belysa personers erfarenheter för att på så vis skapa en ökad 
förståelse för personer med självskadebeteende och möjliggöra att de får den hjälp och 
det bemötande som de är i behov av.   
 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa personers erfarenheter av att leva med ett 
självskadebeteende.   
 

Metod 
Design 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Relevant 
forskning inkluderades för att skapa en överblick inom det aktuella området som svarar 
mot studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015).  
 
 
Datainsamling 
Litteratursökningen initierades genom att skapa en generell förståelse för ämnet. 
Litteratur inom området för självskadebeteende lästes för att på så vis inhämta 
inspiration och få fram möjliga sökord att använda i databaserna. Därefter påbörjades 
den inledande informationssökningen i olika databaser för att skapa en bild över 
forskningsområdet samt för att ta reda på vilka källor som kunde komma att bli 
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relevanta för studien (Friberg, 2017). Utifrån sökningarna och studiens syfte att belysa 
erfarenheter av att leva med ett självskadebeteende formulerades sökorden: 
self-injurious behaviour, self injury, self harm (självskadebeteende), experience 
(erfarenhet), insight (insikt/inblick), understanding (förståelse/insikt), story/stories  
(berättelse/berättelser), personal (personlig) och cutting (att skära sig).     
 
Då den egentliga litteratursökningen påbörjades användes ämnesordet self-injurious 
behaviour i kombination med fritextord. Dock valdes ämnesordet bort efter inledande 
sökningar då upplevelsen var att artiklar med relevant innehåll sorterades bort samt att 
många av artiklarna som innehöll erfarenheter av att leva med ett självskadebeteende i 
vissa fall var kopplade till andra ämnesord och därför inte inkluderades i sökningen. 
Därefter fortsatte sökningarna i databaserna i form av fritextord och de booleska 
operatorerna AND och OR. AND användes för att begränsa sökningen och hitta artiklar 
med flera av sökorden och OR för att bredda sökningen och hitta artiklar som innehöll, 
synonymer till sökordet. För att hålla ihop orden i begreppen “self harm”, “self-injury” 
och “self-injurious behaviour” tillämpades frassökning i samtliga sökningar (Forsberg 
& Wengström, 2015). Trunkering användes på ordet experienc* för att möjliggöra 
ordets alla böjningsformer (Östlundh, 2017).  
  
Litteraturstudien kom att baseras på tio artiklar från databaserna Cumulative Index of 
Nursing and Allied Health (CINAHL), Public Medline (PubMed) och PsycINFO. 
CINAHL innehåller artiklar rörande omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi, 
medan PubMed behandlar områden inom medicin, omvårdnad samt ontologi. 
Databasen PsycINFO täcker huvudsakligen psykologisk forskning inom medicin och 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015).    
 
 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Enligt Friberg (2017) bidrar inklusions- samt exklusionskriterier till en begränsning 
bland resultaten vilket kan ge en högre relevans. Inklusionskriterierna för studien var att 
artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2009–2019, publicerade på engelska, vara 
vetenskapligt granskade samt uppnå minst grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall. Exklusionskriterierna var artiklar vars innehåll inte svarade mot 
studiens syfte, reviewartiklar, studier gjorda i fängelser och artiklar där 
självskadebeteende relaterades till andra diagnoser, till exempel emotionell instabil 
personlighetsstörning (EIPS), bipolärsjukdom, autism samt personer med intellektuell 
nedsättning.    
 

 

PsycINFO 

Totalt gjordes fem sökningar i databasen PsycINFO med hjälp av sökord i fritext. I 
samtliga sökningar användes sökordet självskadebeteende, “self harm”, “self-injury” 
och “self-injurious behaviour” i form av fraser för att begreppen skulle ses som en 
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helhet. Den booleska operatorn OR användes emellan orden för att bredda sökningen 
och för att hitta artiklar som innehöll något av orden. Vid varje sökning lästes alla titlar 
igenom, upplevdes titeln relevant utifrån studiens syfte lästes artikelns abstrakt. Om 
abstraktet motsvarade studiens syfte granskades hela artikeln. I första sökningen lades 
orden AND experienc* (erfarenhet) AND understanding (förståelse/insikt) till i fritext 
vilket gav 156 träffar. Tjugo abstrakt lästes varav nio artiklar granskades vilket gav fem 
resultatartiklar. I andra sökningen lades orden AND story (berättelse) OR stories 
(berättelser) till i fritext vilket gav 38 träffar. Fem abstrakt lästes varav två artiklar 
granskades vilket gav en resultatartikel. I tredje sökningen lades ordet AND insight 
(insikt/inblick) till i fritext vilket gav 91 träffar. Tio abstrakt lästes varav fyra artiklar 
granskades vilket gav en resultatartikel. I fjärde sökningen lades orden AND cutting (att 
skära sig) AND experienc* (erfarenhet) till i fritext vilket gav 32 träffar. Fyra abstrakt 
lästes varav två artiklar granskades vilket gav en resultatartikel. I femte sökningen lades 
orden AND experienc* (erfarenhet) AND personal (personlig) till i fritext vilket gav 74 
träffar. Sju abstrakt lästes, ingen artikel valdes att granskas.   
  
  
CINAHL 
Totalt gjordes fem sökningar i databasen CINAHL med hjälp av sökord i fritext. I 
samtliga sökningar användes sökordet självskadebeteende, “self harm”, “self-injury” 
och “self-injurious behaviour” i form av fraser för att begreppen skulle ses som en 
helhet. Den booleska operatorn OR användes emellan orden för att bredda sökningen 
och för att hitta artiklar som innehöll något av orden. Vid varje sökning lästes alla titlar 
igenom, upplevdes titeln relevant utifrån studiens syfte lästes artikelns abstrakt. Om 
abstraktet motsvarade studiens syfte granskades hela artikeln. I första sökningen lades 
orden AND experienc* (erfarenhet) AND understanding (förståelse/insikt) till i fritext 
vilket gav 98 träffar. Tolv abstrakt lästes varav fyra artiklar granskades vilket gav en 
resultatartikel. I andra sökningen lades orden AND story (berättelse) OR stories 
(berättelser) till i fritext vilket gav 19 träffar. Sju abstrakt lästes varav tre artiklar 
granskades, ingen artikel valdes ut till resultatet. I tredje sökningen lades ordet AND 
insight (insikt/inblick) till i fritext vilket gav 59 träffar. Tolv abstrakt lästes varav fem 
artiklar granskades, ingen artikel valdes ut till resultatet. I fjärde sökningen lades 
orden AND cutting (att skära sig) AND experienc* (erfarenhet) till i fritext vilket 
gav 23 träffar. Fyra abstrakt lästes varav en artikel granskades, ingen artikel valdes ut 
till resultatet. I femte sökningen lades orden AND experienc* (erfarenhet) AND 
personal (personlig) till i fritext vilket gav 41 träffar. Fyra abstrakt lästes varav två 
artiklar granskades vilket gav en resultatartikel.   
  
 
PubMed 
Totalt gjordes fem sökningar i databasen PubMed med hjälp av sökord i fritext. I 
samtliga sökningar användes sökordet självskadebeteende, “self harm”, “self-injury” 
och “self-injurious behaviour” i form av fraser för att begreppen skulle ses som en 
helhet. Den booleska operatorn OR användes emellan orden för att bredda sökningen 
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och för att hitta artiklar som innehöll något av orden. Vid varje sökning lästes alla titlar 
igenom, upplevdes titeln relevant utifrån studiens syfte lästes artikelns abstrakt. Om 
abstraktet motsvarade studiens syfte granskades hela artikeln. I första sökningen 
lades orden AND experienc* (erfarenhet) AND understanding (förståelse/insikt) till i 
fritext vilket gav 132 träffar. Fem abstrakt lästes varav en artikel granskades, ingen 
artikel valdes ut till resultatet. I andra sökningen lades orden AND story (berättelse) 
OR stories (berättelser) till i fritext vilket gav 21 träffar. Tre abstrakt lästes varav en 
artikel granskades, ingen artikel valdes ut till resultatet. I tredje sökningen lades ordet 
AND insight (insikt/inblick) till i fritext vilket gav 47 träffar. Åtta abstrakt lästes varav 
två artiklar granskades, ingen artikel valdes ut till resultatet. I fjärde sökningen lades 
orden AND cutting (att skära sig) AND experienc* (erfarenhet) till i fritext vilket gav 
28 träffar. Två abstrakt lästes, ingen artikel valdes att granskas. I femte sökningen lades 
orden AND experienc* (erfarenhet) AND personal (personlig) till i fritext vilket gav 
76 träffar. Två abstrakt lästes, ingen artikel valdes att granskas.   
  
Av de 25 artiklar som granskades mer noggrant valdes tio ut till resultatet. De artiklar 
som inte inkluderades i litteraturstudien valdes bort då de inte ansågs belysa personers 
erfarenhet eller upplevelse av att leva med ett självskadebeteende eller innehöll en, eller 
flera, av studiens exklusionskriterier.   
 

Databearbetning 
Litteraturstudien genomfördes med en induktiv ansats där data från tio artiklar 
inkluderades utifrån området för studien (Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga 
artiklar lästes först igenom noggrant och granskades individuellt enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall, därefter tillsammans för en mer utförlig granskning. 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall delar upp artiklarna enligt tre grader: låg-, 
medelhög- och hög kvalité. Beslut fattades om att endast inkludera artiklar av 
medelhög- och hög kvalité för att på så vis stärka studiens resultat. De kvalitativa 
artiklarna bedömdes också utifrån de vetenskapliga kvalitetsbegreppen trovärdighet, 
pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet för att ytterligare stärka den 
vetenskapliga kvalitén i litteraturstudien (Mårtensson & Fridlund, 2017). Utifrån detta 
gjordes artikelöversikter på samtliga resultatartiklar där data motsvarade 
litteraturstudiens syfte reducerades ned och sammanfattades. En innehållsanalys gjordes 
enligt beskrivning av Forsberg och Wengström (2016) där resultatet från artiklarna 
överfördes till ett gemensamt dokument tillsammans med artikelns referens. Styckena 
klipptes ut separat. Lapparna lades ut på ett bord och lästes därefter upp högt en efter 
en. Lapparna parades ihop utifrån likheter och skillnader och kodades med ett ord vilket 
ansågs beskriva lapparnas innehåll. Utifrån de kategorier som kodats med samma ord 
bildades fyra teman.     
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Tabell 1: Arbetsprocess vid framtagning av teman 
Kategorier  Kod   Teman  
Traumatiska livshändelser  
Relationsproblem/familjeproblem   
Ensamhet  
Negativa känslor  
  

Trigger  Utlösande faktorer 
   

Dolt beteende  
Dömda av andra människor  
Missförstådda  
Mental ohälsa  
Fördomar  
Diskriminering  
Avvisade  
Utfrysta  
  

Stigmatisering   Omgivningens syn på 
självskadebeteendet 

Sätt att hantera känslor  
Utlopp för negativa känslor  
Bedöva känslor  
Skapa kontroll  
  

Coping   Ett sätt att hantera känslorna  
   

Egen drivkraft   
Vändpunkt  
Hjälp att se mönster och cykler  
Ett gott bemötande  
Förstå varför de skadar sig  
Socialt stöd  
Hantera livshändelser och känslor  
Ärren som minne  
  

Återhämtning   
  

Vägen mot återhämtning 

 
 
Forskningsetiska överväganden 
Forsberg och Wengström (2015) beskriver vikten av god etik inom den vetenskapliga 
forskningen där riktlinjer, principer och lagar hjälper till att skydda de mänskliga 
rättigheterna samt personers säkerhet, hälsa, frihet och integritet. Innan en studie 
påbörjas ska etiska överväganden göras och forskning rörande känsliga uppgifter och 
sårbara grupper granskas av etikprövningsnämnden (Kjellström, 2017). Enligt lagen om 
etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) ska alla deltagarna i en 
studie få information om syftet, metod och risker samt att deltagandet är frivilligt och 
att personen har möjlighet att avbryta sin medverkan om så önskas. Efter att 
informationen givits ska deltagarna ge sitt samtycke till medverkan, samtycket skall 
dokumenteras. Lagen säger även att deltagarna måste ha förmåga att förstå 
informationen och att fatta beslut. Utsätts personernas hälsa, säkerhet eller den 
personliga integriteten för risk under studien måste risken vägas upp mot det 
vetenskapliga värdet. Skulle det visa sig att slutresultatet kan nås på ett mindre riskfyllt 
sätt för deltagarna får forskarna inte sina studier godkända (SFS 2003:460).   
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Den första etiska kodexen tillkom 1947 och fick namnet Nürnbergkodexen (Kjellström, 
2017; Sandman & Kjellström, 2013). Denna uppkom för att skydda deltagare från att 
skadas till följd av forskning då flertalet mist livet eller skadats allvarligt efter att ha 
varit delaktiga i experiment under andra världskriget. Här beskrivs vikten av att ett 
informerat samtycke alltid ska ges (U.S. Department of Health & Human Services, 
2018). I Helsingforsdeklarationen betonas att forskningsbehovet inte får gå före 
deltagarnas hälsa och intresse. I de fall forskning utförs på människor skall det 
huvudsakliga syftet vara att förstå orsaken och effekter av sjukdomar för att på så vis 
kunna förebygga och behandla sjukdomar samt förbättra hälso- och sjukvården (World 
Medical Association, 2008). Belmontrapporten skapades för att ge vägledning i de fall 
där etiska problem uppstår och belyser tre etiska principer: respekt för individen, göra-
gott-principen samt rättviseprincipen. Där påpekas vikten av att skydda personer med 
begränsad självbestämmanderätt och att människans hälsa och välbefinnande alltid ska 
gå först. Rapporten belyser att deltagarna i studien inte ska utsättas för skada, att 
fördelarna ska överväga riskerna samt att alla deltagare i studien ska behandlas 
likvärdigt (U.S. Department of Health & Human Services, 2018).   
 

 
Åtta av tio artiklar som inkluderades i resultatet har granskats av etiska råd eller 
kommittéer. I de resterande två artiklarna beskrivs det att en dialog förts med den etiska 
kommittén men att ett godkännande inte behövts för att få genomföra studien. För dessa 
studier där ett etiskt godkännande inte krävts har tidskrifterna där artiklarna publicerat 
granskats. I båda tidskrifterna beskrivs vikten av publicerade studier har ett etiskt 
förhållningssätt där hänsyn tagits till de etiska koderna.   
 
 
Resultat 
Personer som lever med ett självskadebeteende har alla haft sin egen resa som innefattar 
olika erfarenheter. Dessa erfarenheter utmynnade i fyra teman: utlösande faktorer, 
omgivningens syn på självskadebeteende, ett sätt att hantera känslorna och vägen mot 
återhämtning.   
 

Utlösande faktorer 
Personer som skadade sig förklarade att de såg självskadebeteendet som ett symtom 
utifrån livserfarenheter (Straiton, Roen, Dieserud & Hjelmeland, 2013). Det beskrevs 
inte ha uppkommit ur tomma intet utan har haft en bakomliggande orsak i form av en 
svår eller traumatisk händelse (Brown & Kimball, 2013; Hill & Dallos, 2012). Exempel 
på sådana händelser kunde vara att ha blivit sexuellt utnyttjad, emotionellt misshandlad 
eller uppväxt med föräldrar som bråkat och varit våldsamma (Brown & Kimball, 2013). 
Andra orsaker kunde vara skilsmässa mellan föräldrarna, att ha blivit utsatt för mobbing 
i skolan, uppväxt med våld och drogmissbruk i hemmet eller förlust av en nära anhörig 
(Hill & Dallos, 2012). 
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Rayner och Warne (2016) fann att interpersonella konflikter med en vän eller 
familjemedlem kunde trigga personer med ett självskadebeteende till att skada sig. 
Likaså kunde isolering från personer i deras omgivning ses som en möjlig utlösande 
faktor (Brown och Kimball, 2013). Självskadebeteendet sågs också triggas av problem i 
skolan samt svårigheter att hantera känslor såsom ilska och frustration (Klineberg, 
Kelly, Stansfeld & Bhui, 2013). Ångest, förtvivlan, ensamhet eller låg självkänsla var 
också möjliga orsaker till självskadebeteendet (Straiton et al., 2013). Personer med 
självskadebeteende berättade att de inte tog hand om de basala behoven, såsom att sova 
och äta eller kände igen de fysiska symtomen för stress. Detta kunde vara en utlösande 
faktor eftersom det gjorde dem psykiskt sårbara vilket ökade risken för att de skulle 
skada sig (Tofthagen, Talseth & Fagerstrøm, 2017).   
  
 

Omgivningens syn på självskadebeteendet 
Att vara märkt som psykiskt sjuk innebar en rädsla bland personer med 
självskadebeteende. Detta då självskadebeteendet sågs som en tabubelagd handling av 
samhället men också på grund av hur det i framtiden kunde komma att påverka deras liv 
och karriärer (Long, 2018). De som skadade sig var ofta väl medvetna om omvärldens 
syn på självskadebeteendet och berättade att de, både i samhället och av hälso- och 
sjukvården, ofta blev bemötta med fördomar (Long, 2018). De menade att fördomarna 
kunde uppkomma på grund av att de valde att inte prata om sitt beteende och att det då 
lätt uppstod missförstånd. En oro fanns också för att de skulle kunna bli dömda som 
konstiga eller att de var så kallade ”emotional hardcore” (EMO), för att de skadade sig 
själva (Rosenrot & Lewis, 2018). Ett annat vanligt antagande upplevdes vara att andra 
associerade självskadebeteendet med självmord (Long, 2018). Brown och Kimball 
(2013) fann att detta inte var fallet för de elva personerna med ett självskadebeteende 
som deltog i studien, vilket resulterade i att de kände sig missförstådda. Detta bekräftas 
i studier av både Hill och Dallos (2012) och Straiton et al. (2013) där det framkom 
att personer med självskadebeteende valde att dölja sina skador på grund av rädslan för 
att bli dömda men också för att de upplevde att människor runt omkring inte förstod sig 
på dem. Detta ledde till att majoriteten av de sjutton personerna i studien valde att vara 
tysta om sitt självskadebeteende och gjorde vad de kunde för att undanhålla bevisen för 
sitt handlande (Rosenrot & Lewis, 2018). Som en följd av detta valde de ofta att skära 
sig på områden såsom underarmar, vrister, lår och mage där skadorna var svårare att 
upptäcka (Lewis, Kenny, Whitfield & Gomez, 2019; Straiton et al., 2013). Upptäcktes 
skadorna trots försöken att dölja dem uppstod negativa reaktioner och en känsla av 
ängslan väcktes över vilka reaktioner det kunde skapa (Klineberg et al, 2013). I dessa 
situationer försökte de förminska sitt självskadebeteende genom att säga att det bara 
skett någon gång eller att det inte var något seriöst för att andra inte skulle se så 
allvarligt på det (Straiton et al., 2013). För att inte hamna i dessa situationer och 
undvika att bli upptäckta använde de olika metoder, till exempel, tröjor med långa ärmar 
och armband, eller hittade på bortförklaringar för hur skadorna uppkommit (Long, 
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2018). Oron inför vad andra tyckte om personernas självskadebeteende samt att andra 
människor inte försökte förstå varför de skadar sig själva gjorde att de kände sig 
avvisade och isolerade (Brown och Kimball, 2013). Istället för att berätta för andra om 
sitt självskadebeteende beskrev två av tio personer att de målade upp en fasad där de 
upplevdes som helt vanliga, normala, glada och starka personer (Long, 2018).    
 

Det var vanligt att de kände skam inför sina handlingar vilket skapade ett hinder från att 
dela med sig till sina anhöriga (Rosenrot & Lewis, 2018). Personer med 
självskadebeteende upplevde en ängslan inför hur anhöriga skulle reagera eller påverkas 
av att de hade berättat och oroades inför att göra dem arga, besvikna eller att de skulle 
reagera med tystnad. Att orsaka sina anhöriga känslomässig smärta eller få anhöriga att 
tro att de var orsaken till självskadebeteendet beskrevs också som ett hinder för att 
berätta. De ville heller inte känna sig som en börda för familj och vänner eller belasta 
dem ytterligare, då de ansåg att de hade nog med sina egna problem utan att ta hand om 
dem också (Rosenrot & Lewis, 2018). När de däremot hade berättat för andra upplevde 
de en lättnad då de inte längre behövde känna sig lika ensamma med sina negativa 
känslor (Tofthagen et al., 2017). Berättandet upplevdes då hjälpfullt men det fanns även 
en risk för att det skulle göra mer skada beroende på hur omgivningen reagerade på det. 
De flesta av de sjutton personerna med ett självskadebeteende upplevde att de fick bra 
stöd och ett gott bemötande medan några fick motsatta reaktioner där de möttes med 
ilska eller ignorans. Anhöriga kunde även reagera med hot om att de skulle berätta för 
andra om självskadebeteendet ifall de inte slutade med en gång (Rosenrot & Lewis, 
2018).    
 

Ett sätt att hantera känslorna 
I flera av studierna beskrev personerna att de efter att ha skurit sig, upplevde en känsla 
av lättnad (Klinebergs et al., 2013; Rayner & Warne, 2016; Straiton et al., 2013). En 
känsla som ofta blev kortvarig då lättnaden strax därefter övergick till ilska, skuld och 
skam (Rayner och Warne, 2016). De berättade att de skar sig för att inte behöva tänka 
eller känna något för stunden, som att skadorna de orsakade sig själva bedövade det som 
de egentligen kände (Rayner &Warne, 2016). Istället för de negativa känslorna de 
tidigare haft, upplevde de därefter ett lugn där varken psykisk eller fysisk smärta 
existerade (Rayner & Warne, 2016; Straiton et al., 2013; Tofthagen et al., 2017). 
Däremot berättades det att intensiteten i skadorna hela tiden ökades successivt för att 
uppnå samma effekt och lättnadskänsla som tidigare (Tofthagen et al., 2017; Brown 
& Kimball, 2013).    
 
De som skadade sig beskrev sitt självskadebeteende likt en ond cirkel. De förklarade att 
de efter att ha skurit sig upplevde en ilska och frustration över hur de handlat vilket 
gjorde att de fortsatte skära sig för att komma undan sina känslor (Hill & Dallos, 2012; 
Brown & Kimball, 2013). De negativa känslorna ledde helt enkelt till ytterligare 
självskadebeteende och de ansåg att de inte förtjänade bättre och fortsatte skada sig 
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liksom ett straff gentemot sig själva (Brown & Kimball, 2013; Hill & Dallos, 2012; 
Rayner & Warne, 2016; Straiton et al., 2013).  
 
Brown och Kimball (2013) fann att en gemensam nämnare bland personerna som valde 
att skada sig var att de hade svårt att uttrycka och hantera de känslor som uppkom. 
Handlingen, att skada sig, blev därför ett sätt för dessa individer att hantera frustrationen 
över det som de inte kände att de kunde prata om (Straiton et al., 2013; Tofthagen et al., 
2017; Hill & Dallos, 2012). De upplevde att handlingen blev en temporär tillflykt från 
de annars översvallande känslorna som de inte visste hur de skulle handskas med 
(Straiton et al., 2013). Skadorna sågs som ett sätt att skapa kontroll och hantera sina 
känslor på, likt copingmekanism (Hill och Dallos, 2012). Andra förklarade det som att 
de valde att kommunicera den psykiska smärta de upplevde på insidan genom att göra 
den fysiskt synlig och på så vis påverka möjligheten till en förändring av sin situation 
(Straiton et al., 2013; Klineberg et al., 2013).    
 

Vägen mot återhämtning 
Tofthagen et al. (2017) belyste att personer som skadade sig upplevde en vändpunkt då 
de själva var beslutsamma om att de ville arbeta mot att må bättre och uppleva en god 
hälsa. Skälen till att vilja göra en förändring kunde vara att de inlett en stabil relation, 
fått barn eller att de fick ett jobb som de ville behålla men även då de tappade kontrollen 
och blev rädda för sig själva. För att kunna gå vidare spelade stöd från vänner och familj 
en stor roll. Förståelsen och acceptansen från andra gjorde att personerna ville sluta 
skada sig då de hade någon som brydde sig om dem och inte ville att de skulle lida eller 
må dåligt (Tofthagen et al., 2017; Lewis et al., 2019). Då de själva inte uppsökte vården 
upplevde de som skadade sig att de behövde stöd och motivation från anhöriga. Flera av 
de tio deltagarna i studien av Long (2018) förklarade att de upplevde att vården endast 
hanterade deras symtom, det vill säga skadorna, och inte det som var det verkliga 
problemet. Däremot beskrevs det att kontakten med hälso- och sjukvården underlättades 
med ett gott bemötande och visad förståelse vilket i sin tur kunde påverka till en 
förändring. Genom att få hjälp med att kartlägga deras cykler och mönster i 
självskadebeteendet av en sjuksköterska var det lättare att hitta en lösning. Likaså kunde 
känslan av att det var okej att misslyckas utan att bli dömd göra att personerna vågade 
fortsätta att be om hjälp vilket i sin tur ledde till ett ökat förtroende för personalen inom 
vården (Tofthagen et al., 2017).   
 

När de öppnade upp sig och talade om sina känslor, livshändelser och upplevelser 
kunde de själva förstå orsaken till beteendet och på så vis lära sig att hantera känslorna 
på andra sätt (Tofthagen et al., 2017). Att ha goda copingstrategier var av stor vikt för 
att möjliggöra ett tillfrisknande men också ökad självacceptans och psykisk 
återhämtning (Lewis et al., 2019). Genom att de exempelvis grät, lyssnade på musik, 
gjorde andningsövningar eller genom fysisk aktivitet kunde de på andra sätt få utlopp 
för sina känslor (Tofthagen et al., 2017). Detta bidrog till att självskadorna minskade 
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samt att de upplevde sig mer tillfreds och fick en ökad självrespekt och börja älska sig 
själva igen (Lewis et al., 2019; Tofthagen et al., 2017). En annan viktig del för att kunna 
sluta skada sig var att sätta begränsningar mot personer i sin omgivning som ökade 
deras självskadebeteende. För de som hade blivit sexuellt utnyttjade av 
familjemedlemmar eller blivit mobbade i skolan var det viktigt att kunna förlåta dem för 
att återhämta sig (Tofthagen et al., 2017).  
 

Återhämtningen beskrevs som en livslång process utan specifik slutpunkt och som en 
subjektiv erfarenhet som inte går att generalisera. Alla hade bra och dåliga dagar vilket 
gjorde att återfall sågs som en del i återhämtningen (Lewis et al., 2019). En del av 
personerna med självskadebeteende påstod till en början att de var fullt återhämtade när 
de inte hade skadat sig själva under en längre tid. Andra ansåg att de inte var 
återhämtade så länge de hade tankar på att skada sig. Inte förrän senare i återhämtningen 
eller efter att de fått ett återfall insåg de att även frånvaro av självskadetankar spelade 
roll för att beteendet skulle upphöra (Lewis et al., 2019). Sex av elva personer såg 
på självskadebeteendet som ett beroende då det kände ett behov av att skada sig trots 
frånvaro av negativa tankar och känslor (Brown & Kimball, 2013). Likaså fann 
Tofthagen et al. (2017) att personer med självskadebeteende behövde förstå anledningen 
till varför de skadade sig samt att det i Lewis et al. (2019) studie framkom att det var 
viktigt att behandla bakomliggande orsaker så som ångest och depression.   
 

Personer med självskadebeteende kommer alltid bära med sig en del av sitt beteende i 
form av ärr på kroppen. De såg sina ärr som en viktig del i sin livshistoria. För en del 
påminde ärren dem om att de kunde vara starka medan andra skämdes för dem (Lewis 
& Mehrabkhani, 2016). Skammen var inte bara relaterad till vad de gjort, det vill säga 
själva handlingen att ha skurit sig, eller att de var tvungna att bära med sig ärren resten 
av sitt liv, utan till rädslan över hur självskadebeteendet kunde reflektera dem som 
personer (Rosenrot & Lewis, 2018). Ärren blev en konstant påminnelse över vad de 
hade gjort mot sig själva och de synliga ärren möttes ibland med en tystnad från andra 
människor då de försökte undvika att prata om det (Rosenrot & Lewis, 2018). Däremot 
beskrev en del att de trots att ärren ständigt påminde dem om hur dåligt de mått och de 
känslor de haft, ändå kunde se de som en symbol för hur starka de varit och att de tagit 
sig ur något svårt i livet (Lewis & Mehrabkani, 2016).    
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
I metoddiskussionen ska förmågan att förhålla sig kritiskt till genomförandet av 
examensarbetet samt säkerställandet av kvaliteten påvisas (Henricson, 2017). Henricson 
(2017) menar på att det är av vikt att diskutera styrkor och svagheter liksom de 
begränsningar som uppkommit under utformandet av uppsatsen.   
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Studien gjordes som en allmän litteraturstudie med en induktiv ansats (Forsberg & 
Wengström, 2015). Utifrån resultatartiklarna utformades koder, kategorier och teman 
vilket kan ses som ett sätt att styrka trovärdigheten då innehållet inte styrdes av någon 
teori (Henricson, 2017). För att skapa en ökad förståelse för ämnet genomfördes en 
inledande litteratursökning, detta gav även upphov till potentiella sökord för vidare 
datainsamling (Mårtensson & Fridlund, 2017). Därefter utfördes en systematisk sökning 
i tre olika databaser; CINAHL, PsycINFO och PubMed, där fokus ligger inom 
omvårdnad samt psykisk ohälsa. Detta för att öka möjligheten till att hitta relevanta 
resultatartiklar och på så vis öka trovärdigheten i litteraturstudien (Henricson, 
2017). För att under sökningarna få fram studier som berörde självskadebeteende 
användes fritextsökningar. Ämnesord valdes att inte användas då olika databaser 
använder sig av olika kodord för samma ämne samt att det ämnesord som användes 
kanske inte alltid är det som beskriver artikeln bäst vilket kan ses som en svaghet. 
Istället gjordes frassökningar för att orden i de olika sökorden, “self harm”, “self-injury" 
och “self-injurious behaviour”, skulle ses som ett begrepp vilket gav mer relevanta 
träffar som svarade mot studiens syfte (Karlsson, 2017). Att ”Cutting” (skärskador), 
som var den huvudsakliga inriktningen för studien, inte inkluderades i samtliga 
sökningar berodde på att självskadebeteendet i form av skärskador inte alltid benämndes 
med det ordet vilket kan ses som en svaghet i studien. Trunkering användes på sökordet 
experienc* för att inkludera ordets alla böjningsformer för att på så vis inte utesluta 
forskning som kan komma att vara relevant för studien (Östlundh, 2017). Att använda 
synonymer i sökningarna sågs som en styrka då engelskan har fler ord för samma 
fenomen, därav användes dessa för att möjliggöra inkludering av studier som använder 
sig av olika termer och på så vis inte utesluta andra relevanta artiklar. Det som kan 
upplevas som en svaghet är att engelskan inte är modersmålet vilket kan påverka valet 
av sökord och göra att artiklar som hade kunnat användas inte framkommer vid 
sökningarna (Karlsson, 2017).    
 
Inklusionskritererna var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade samt vara 
publicerade inom de tio senaste åren för att forskningen skulle vara aktuell vilket styrker 
studiens trovärdighet. Exklusionskriterierna valdes för att begränsa studien och på så vis 
minimera påverkan från andra faktorer och bakomliggande orsaker i form av till 
exempel andra diagnoser och sjukdomar. Begränsningen ökar studiens kvalitet men kan 
även bidra till att relevant forskning missas (Henricson, 2017).   
 
Datainsamlingen är beskriven i löpande text samt i tabeller för att tydliggöra 
tillvägagångssättet, på så vis anses studien vara reproducerbar. Vid samtliga 
sökordskombinationer i databaserna återkom flera av artiklarna vid olika tillfällen vilket 
stärker resultatets sensitivitet och på så vis också trovärdigheten (Henricson, 2017). Då 
sökningarna genomförts granskades artiklarna var för sig och därefter diskuterades de 
gemensamt för att säkerställa att artiklarna uppfattats och tolkats på samma vis, samt att 
artiklarna uppfyller kraven för god vetenskaplig kvalité. Alla artiklar som inkluderats 
har granskats enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall där endast artiklar 
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som uppfyller kraven för grad I samt II inkluderades för att på så vis öka trovärdigheten 
samt pålitligheten (Henricson, 2017). Alla resultatartiklarna har granskats utifrån de 
vetenskapliga kvalitetsindikatorerna, trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 
överförbarhet. Detta gjordes för att säkerställa den vetenskapliga kvalitén i artiklarna 
samt att processen under studierna är tydligt beskrivna. Det primära ansvaret för 
studiens kvalité ligger hos författaren då denne skall påvisa hur kvalitén har säkerställts. 
Läsaren har i sin tur ett ansvar i att kontrollera om författaren lyckats med detta. Därav 
kan det ses som en styrka att samtliga artiklar granskats enligt de kvalitativa 
kvalitetsindikatorerna (Mårtensson & Fridlund, 2017). Samtliga artiklar som 
inkluderades är av kvalitativ metod. Då syftet med studien var att belysa personers 
erfarenhet av att leva med självskadebeteende ses detta som en styrka i studien då de 
beskriver upplevelser av ett fenomen. Databearbetningen genomfördes som en 
innehållsanalys då det ses som en passande metod vid analysering av kvalitativ data 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Insamlad data bearbetades genom att kondensera och 
sammanfatta resultatet från artiklarna. Därefter klipptes lappar ut, lästes högt och 
diskuterades, för att sedan kodas utifrån innehåll. Detta ses som en styrka med studien 
då det gav en bättre överblick över den data som samlades in. En svaghet med metoden 
kan vara att data togs ur sitt sammanhang vilket gör att det finns risk för feltolkning.   
  
Att ha förförståelse för ämnet som studerats kan enligt Henricson (2017) påverka 
uppsatsens resultat. Under inledande litteratursökning där kunskap inom området 
inhämtades skapades en bild av personer med självskadebeteende. Med vetskapen om 
detta har ett neutralt förhållningssätt eftersträvats under hela processen samt att en 
kontinuerlig diskussion förts för att säkerställa att resultatet inte färgats. För ytterligare 
stärka studiens resultat har också utomstående i form av handledare och kurskamrater 
kritiskt granskat studien vilket stärker trovärdigheten, pålitligheten samt 
bekräftelsebarheten. Studien har även korrekturlästs av utomstående parter vilket stärker 
studiens kvalitét (Mårtensson & Fridlund, 2017).    
 
En svaghet kan ses i att majoriteten av studierna har ett högre kvinnligt deltagarantal än 
män. Detta framkom redan i den inledande litteratursökningen där studier påvisar att 
självskadebeteende är mer vanligt förekommande hos kvinnor än män. Detta tros kunna 
bero på att män i högre grad väljer att dölja sitt beteende från omgivningen alternativt 
att det destruktiva beteendet tar sig i uttryck på andra sätt och då inte klassas som ett 
självskadebeteende. Utifrån detta kan slutsatsen dras att män i lika stor grad inte syns 
eller deltar i studier då självskadebeteendet hålls dolt eller att deras handlingar inte går 
under klassifikationen för självskadebeteende. I resultatartiklarna upplevdes det ibland 
vara svårt att utläsa hur många av deltagarna som berättade, beskrev, tyckte, kände eller 
upplevde en situation eller händelse. Istället användes ord som deltagarna, många, 
några, flera, de flesta av och majoriteten. Därav används även dessa termer i denna 
litteraturstudie vilket kan ses som en svaghet i studien då det blir svårt att urskilja 
antalet som involveras i upplevelsen.  
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Överförbarheten i studien grundar sig i huruvida resultatet anses vara applicerbart 
på andra grupper, kontext eller liknande situationer (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Utifrån dessa kriterier bör hänsyn tas till att sjukvårdssystemen varierar från land till 
land där invånare i vissa länder betalar för sin sjukvård själva. Detta kan påverka 
möjligheten att söka hjälp då alla människor i ett land inte alltid har samma 
förutsättningar för att betala för sin vård (Mårtensson & Fridlund, 2017). Även 
infrastrukturen i länder kan inverka på förmågan att söka vård då det kan vara svårt att 
ta sig till ett sjukhus eller annan instans inom hälso- och sjukvården (Idenfors, Kullgren 
& Renberg, 2015). Andra faktorer som kan påverka överförbarhet är att känslor och 
erfarenheter är unika för varje person och kan inte direkt appliceras på andra människor. 
Studien anses därav endast vara applicerbar i länder och till personer som lever i 
liknande kontext som de i studierna som använts.      
 
I studien har endast artiklar där hänsyn till etiska riktlinjer och förhållningssätt valts att 
användas för att säkerställa deltagarnas autonomi, säkerhet och hälsa (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). I artikeln av Hill och Dallos (2012) framkom det inte huruvida artikeln 
granskats av ett etiskt råd. I detta fall kontaktades författaren, Dr. Kerry Hill via mail 
(personlig kommunikation, 27 november, 2019). Dr. Hill bekräftade att studien 
godkänts av den nationella etiska kommittén för hälso- och sjukvård. En svaghet i 
litteraturstudien kan ses i att två av de artiklar som inkluderades i resultatet inte 
godkänts av etiska kommittéer eller råd. Dessa valdes trotts allt att inkluderas då 
upplevelsen var att fullgoda etiska överväganden gjorts inför studien samt att de 
tidskrifter som publicerat artiklarna tydligt beskriver sitt ställningstagande till etiska 
principer, lagar och riktlinjer.   
  
 
Resultatdiskussion 
I temat omgivningens syn på självskadebeteendet framkom det att personer med 
självskadebeteende upplever att andra människor har fördomar gentemot dem vilket 
skapar missförstånd (Rosenrot & Lewis, 2018). Detta har visat sig i andra studier där 
hälso- och sjukvårdspersonalen har en fördömande attityd gentemot personer som 
skadar sig själva där de ofta ses som självmordsbenägna, manipulativa, 
uppmärksamhetssökande och besvärliga (Long et al., 2015; Lindgren, 2014). 
Sjuksköterskor berättade att de hade för lite erfarenhet om självskadebeteende vilket 
ledde till att de kände sig osäkra och inte visste hur de skulle hjälpa patienterna 
(Murphy, Keogh, & Doyle 2019). Brist på kunskap gjorde också att personal inom 
vården till en början hade en negativ attityd gentemot personer som skadar sig 
men att det förändrades över tid då de fick mer erfarenhet och utbildning (Koning, 
McNaught & Tuffin, 2018; Murphy et al., 2019). Karman, Kool, Gamel och van Meijel 
(2015) fann att självskadebeteendet behöver förstås, accepteras och utforskas istället för 
att fördömas och avfärdas. För att möjliggöra detta behöver sjuksköterskan ha patienten 
i fokus samt vara empatisk och nyfiken. För detta krävs det en attitydförändring inom 
hälso- och sjukvården kring personer som skadar sig själva för att kunna hjälpa dem på 
bästa sätt (Karman et al., 2015). I Halldórsdóttirs (1996) omvårdnadsteori beskrivs 
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muren som ett hinder i relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Brist på 
förståelse och intresse för patientens situation gör att patienten upplever ett dåligt 
bemötande, känner sig ignorerad och missförstådd. Genom reflektion utifrån 
Halldórsdottirs (1996) teori och litteraturstudiens resultat kan farhågor väckas över att 
dessa känslor i sin tur leder till att patienter undviker att söka vård då den negativa 
attityden bidrar till en ökad stress, ångest samt ytterligare självskador. Därav kan de 
som arbetar inom vården, genom att ha ett öppet förhållningssätt och visa intresse för att 
lära känna patienten och patientens bakgrund minska möjligheten till fördomar samt 
missförstånd. Likaså kan mer utbildning om självskadebeteende för hälso- och 
sjukvårdpersonal ge ökad kunskap och trygghet. Detta kan i sin tur kan leda till en 
attitydförändring då de förstår anledningen till varför ett självskadebeteende kan uppstå 
och på så vis skapa möjlighet till en bättre vård för personer med självskadebeteende.     
 
Majoriteten av personer med ett självskadebeteende valde att dölja det för sin 
omgivning (Hill & Dallos, 2012; Straiton et al., 2013). Under omgivningens syn på 
självskadebeteendet sågs handlingen som ett ensligt beteende som görs i hemlighet, dolt 
från andra människor (Sandy, 2013). Dock finns det de som påstås söka 
uppmärksamheten och väljer därav att skada sig själva publikt. I studien av Murphy et 
el. (2019) beskrevs det att sjuksköterskor har fördomar om att de som valde att visa upp 
sitt självskadebeteende egentligen inte mådde dåligt utan endast gjorde det för att få 
uppmärksamhet medan de som valde att dölja sitt beteende faktiskt mådde dåligt på 
riktigt. I studien av Sandy (2013) framkom det däremot att personerna med 
självskadebeteende inte gjorde det för att få uppmärksamhet. Istället ville de bli sedda 
och lyssnade till för att på så vis bli hjälpta ut ur självskadebeteendet de befann sig i då 
de själva inte längre kunde hantera situationen. Det påpekades också att om personer 
med självskadebeteende hade velat ha uppmärksamhet så hade de valt att skära sig på 
mer synliga områden och på så vis inte medvetet dolt det. Det dolda beteendet blir en 
barriär från att söka hjälp då de inte ville att någon skulle få reda på att de skadar sig 
själva (Wadman et al., 2017). Genom att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt kan det 
möjliggöra att det dolda beteendet upptäcks när patienterna befinner sig i andra 
vårdsammanhang. Detta stärks av Halldórsdóttir (1996) som beskriver vikten av att ha 
ett öppet sinne och att människan ses som en helhet.     
 
Det är viktigt att förstå vad självskadebeteendet fyller för funktion. I temat ett sätt att 
hantera känslorna framkom det att skadorna som personer med självskadebeteende 
orsakar sig själva används som ett sätt att hantera sina känslor (Brown & Kimball, 
2013; Hill & Dallos, 2012; Straiton et al., 2013; Klineberg et al., 2013). Ett 
tillämpningsområde som diskuteras är att det för vissa används som en 
copingmekanism, ett sätt att hantera och skapa kontroll över stressorer i livet. Andra 
skadade sig själva för att fly och undkomma en situation som upplevdes överväldigande 
eller då de kände sig isolerade och utan ett socialt nätverk som kunde fungera som stöd i 
svåra stunder. Endast ett fåtal personer använder självskadebeteendet för att få 
uppmärksamhet, som ett rop på hjälp och en väg in i sjukvården (Koning et al., 2018). 
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Att skada sig för att få uppmärksamhet behöver inte nödvändigtvis ses som något 
negativt utan som en möjlighet att fånga upp de personer som inte mår bra och erbjuda 
dem hjälp och vård (Karman et al., 2015). För att hjälpa personer ut ur sitt destruktiva 
beteende krävs det att deras nuvarande copingstrategi, att skada sig, ersätts med andra 
strategier för att hantera situationer och känslor som uppkommer (Gelinas & Wright, 
2013). Vilka dessa strategier kunde vara berodde på vilken situation personen befann 
sig i, personens ålder, erfarenheter och personlighet. Förmågan till att anpassa sig samt 
hantera händelsen såg som avgörande för personens hälsa och välbefinnande men också 
dennes förmåga att fungera socialt (Lazarus & Folkman, 1987). Positiva 
copingstrategier kan vara att göra något kreativt, gå en promenad, leka med ett husdjur 
eller andningsövningar för att tankarna på att skada sig själv skall avta. Får personerna 
inte hjälp att hitta strategier som passar dem och de endast blir tillsagda att sluta skada 
sig själva finns det risk att de ersätter självskadebeteendet med andra destruktiva 
handlingar så som att dricka alkohol, ta droger eller utveckla ätstörningar (Gelinas & 
Wright, 2013). För att hälso- och sjukvårdspersonal skall kunna stötta patienten 
upplevde sjuksköterskorna att de behövde mer utbildning om möjliga copingstrategier 
samt att de har ett personcentrerat förhållningssätt (Murphy et al., 2019). Genom att 
lyssna till patientens berättelser skapas också möjlighet till en individuellt anpassad vård 
och ökad förståelse för patientens livssituation (McCane & McCormack, 2019; Karman 
et al., 2015; Halldórsdóttir, 1996). Hälso- och sjukvårdspersonal kan, genom att lära 
känna patienten och dennes livssituation, hjälpa till att hitta fungerande 
copingstrategier. Detta för att personer som skadar sig själva ska lära sig att hantera sina 
känslor på ett mindre destruktivt sätt.    
 
I temat vägen mot återhämtning framkom det att stöd från anhöriga visade sig vara en 
viktig del i återhämtningsprocessen (Long, 2018). Tofthagen et al, (2017) fann att stödet 
minskade upplevelsen av att vara ensam med sina negativa känslor. Trots detta 
upplevde endast en liten del av de som levde med ett självskadebeteende att de hade 
stöd från deras omgivning. De beskrev att de blev negativt bemötta av sina anhöriga, 
ignorerade eller tillsagda att de bara skulle sluta. Bristen på stöd och förståelse bidrog 
till en ond cirkel av självskador då det var det enda sättet de visste hur de skulle hantera 
sina känslor på (Tillman, Prazak & Obert, 2018). Ett gott stöd påvisades i sin tur kunna 
främja återhämtningen då de som skadade sig kände att personer i deras omgivning 
brydde sig om dem och inte ville se dem fara illa (Rosenrot & Lewis, 2018). Genom att 
sjuksköterskan visar respekt och omtanke gentemot patienten menar Halldórsdóttir 
(1996) att en god och tillitsfull relation kan uppstå och möjliggöra att patienten kan 
känna stöd och trygghet vilket gör att de kan dela med sig av sina tankar och känslor. I 
studien av Murphy et al. (2019) fann forskarna att bristande erfarenhet sågs som ett 
hinder för sjuksköterskor i mötet med patienter med självskadebeteende. Även om 
sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräckligt med erfarenhet kan det, utifrån egen 
reflektion, upplevas hjälpsamt och stöttande att bara ha någon som lyssnar och visar 
förståelse.     
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Konklusion och implikation 

Litteraturöversiktens resultat visade att personer med självskadebeteende upplevde att 
det fanns fördomar om deras beteende. De sågs som uppmärksamhetssökande och som 
att de inte hade några riktiga problem. Att uttrycka och hantera känslor upplevdes som 
svårt vilket gjorde att de istället valde att skada sig själva då det var deras enda strategi 
för att handskas med problemet. Att ha bra copingstategier att ersätta det destruktiva 
beteendet med visade sig vara en avgörande faktor för att sluta skada sig. Personer med 
självskadebeteende upplevde även svårigheter med att berätta om sitt beteende samt att 
söka hjälp, dels för att de inte ville vara beroende av andra men också för oron över hur 
de skulle bli bemötta av anhöriga och vårdpersonal. Denna oro ledde till att personer 
med självskadebeteende valde att dölja sitt beteende. Ett gott stöd sågs som en 
betydande del i återhämtningsprocessen samt en förståelse för varför 
självskadebeteendet uppkommit. Vändpunkten kom då personerna själva ville göra en 
förändring och valde att arbeta för att uppnå en bättre hälsa.   
 
En av punkterna i sjuksköterskans kärnkompetens är personcentrerad vård där varje 
person skall ses som en unik individ med en egen livshistoria. Omvårdnaden bör utifrån 
detta ha sin utgångspunkt i personens berättelse. För att skapa möjlighet till en bättre 
och mer personcentrerad vård för personer med självskadebeteende krävs en satsning på 
vidareutbildning och kompetensutveckling för sjuksköterskan inom området men också 
tid och ett intresse för att lära känna personen. Litteraturöversiktens resultat kan 
användas för att utöka kunskapen bland hälso- och sjukvårdpersonalen över hur 
patienten upplever sin situation men också förändra hur vården ser på personer som har 
ett självskadebeteende. Resultatet kan även komma till nytta i utbildningen för blivande 
sjuksköterskor då det ses en brist i undervisning om självskadebeteende samt psykisk 
ohälsa. För att minimera antalet personer som skadar sig själva ses ett behov av vidare 
forskning om hur vården kan fånga upp personer som riskerar att börja skada sig själva 
samt förebyggande åtgärder för att motverka att ett självskadebeteende uppstår.   
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BILAGA A 

Tabell 2: Sökordsöversikt  
Sökord   CINAHL  Pubmed  PsycINFO  

Självskadebeteende 
 
  

self-injurius behaviour, 
self injury, self harm   

self-injurius behaviour, 
self injury, self harm   

self-injurius behaviour, 
self injury, self harm    

Erfarenhet   Experienc* Experienc* Experienc* 

Insikt/inblick   Insight Insight  Insight  

Förståelse/insikt 
  

Understanding  Understanding  Understanding  

Berättelser    Story, stories  Story, stories  Story, stories   

Att skära sig   Cutting  Cutting  Cutting  

Personlig   Personal  Personal  Personal   
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BILAGA B 

Tabell 3: Sökhistorik 
Datum  Databas  Sökord/Limits/  

Boolska operatorer  
Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt  

Granskade 
artiklar  

Resultat 
artiklar 

28/11–2019  
  

PsycINFO  (("self-injurious behaviour") OR ("self-injury") 
OR ("self-harm")) AND experienc* AND 
understanding  
Limits: 2009–2019, English, Peer-reviewed  

156 20  9 5 (1*)  

31/10–2019  
  

PsycINFO  
  

(("self harm") OR ("self-injury") OR ("self-
injurious behaviour")) AND (story OR stories)  
Limits: 2009–2019, English, Peer-reviewed  

38 5  2  1 (1*)   

31/10–2019  
  

PsycINFO  
  

(("self harm") OR ("self-injury") OR ("self-
injurious behaviour")) AND insight  
Limits: 2009–2019, English, Peer-reviewed  

91 10  4  1 (2*)  

28/11–2019  
  

PsycINFO  
  

(("self harm") OR ("self-injury") OR ("self-
injurious behaviour")) AND cutting AND  
experienc*  
Limits: 2009–2019, English, Peer-reviewed  

32 4  2  1   

28/11–2019  
  

PsycINFO  
  

(("self	harm")	OR	("self-injury")	OR	("self-
injurious	behaviour"))	AND	experienc*	AND	
personal		
Limits: 2009–2019, English, Peer-reviewed  

74 7  1  0 (1*)  

28/11–2019  CINAHL  (("self-injurious behaviour") OR ("self-injury") 
OR ("self-harm")) AND experienc* AND 
understanding  
Limits: 2009–2019, English, Peer reviewed  

98  12  4  1 (2*)  

31/10–2019  
  

CINAHL  
  

(("self harm") OR ("self-injury") OR ("self-
injurious behaviour")) AND (story OR stories)  
Limits: 2009–2019, English, Peer reviewed  

19  7  3  0 (2*)  

31/10–2019  
  

CINAHL  
  

(("self harm") OR ("self-injury") OR ("self-
injurious behaviour")) AND insight  
Limits: 2009–2019, English, Peer reviewed  

59 12  5  0 (3*)  

28/11–2019  
  

CINAHL  (("self	harm")	OR	("self-injury")	OR	("self-
injurious	behaviour"))	AND	experienc*	AND	
personal   
Limits: 2009–2019, English, Peer reviewed  

41 4  2  1 (1*)  

28/11–2019  PubMed  (("self-injurious behaviour") OR ("self-injury") 
OR ("self-harm")) AND experienc* AND 
understanding  
Limits: 2009–2019, English  

132 12 1  0 (1*)  

31/10–2019  
  

PubMed  
  

(("self harm") OR ("self-injury") OR ("self-
injurious behaviour")) AND (story OR stories)  
	Limits: 2009–2019, English  

21  3  1  0 (1*)  

  
(*) = Dubbletter som framkommit i tidigare sökningar   
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BILAGA C 
Tabell 4: Artikelöversikt  
Artikel 1  
Referens  Brown, T. & Kimball, T. (2013). Cutting to live: a phenomenology of self-harm. Journal of Marital & 

Family Therapy, 39 (2), 195–208. doi: 10.1111/j.1752-0606.2011.00270.x   
Land  
Databas  

USA  
PsycINFO   

Syfte  Syftet med studien var att med en kvalitativ metod utforska meningen med självskadebeteende utifrån 
personer som har ett självskadebeteendes perspektiv.    

Metod  
Design  

Kvalitativ metod  
Fenomenologi   

Urval  I studien deltog 11 personer varav tio kvinnor och en man. Alla som deltog i studien identifierade sig 
själva som en person som hade ett självskadebeteende och som någon gång i livet hade skadat sig 
själva. Alla som deltog var minst 18 år eller äldre, hade någon gång försökt att sluta skada sig själv, 
på egen hand eller med hjälp av hälso- och sjukvårdpersonal, och upplevde inte någon form av 
livskris eller hade tankar på självmord under tiden som studien pågick.    

Datainsamling  Semistrukturerade intervjuer som varade mellan 45 till 100 minuter. Samtliga intervjuer spelades in 
och transkriberades därefter ordagrant av professionella transkriberare eller av en till två 
forskningsassistenter. 

Dataanalys  Varje transkription delades upp i enheter utifrån innebörden, därefter kopplades enheter med liknande 
innehåll ihop och bildade kategorier som beskrev vad som upplevdes och hur det 
upplevdes. Kategorierna delades sedan upp i teman och underteman.    

Bortfall  Redovisas ej   
Slutsatser  Deltagarna beskrev att självskadebeteendet var missförstått och att personer i deras omgivning samt 

personal inom hälso- och sjukvård inte försökte förstå deras handling eller vad de gick igenom. 
Självskadebeteende associerades ofta med självmord medan deltagarna i studien förklarade att så inte 
var fallet utan att det användes som en copingmekanism för att hantera översvallande känslor. 
Självskadebeteendet sågs om en barriär mellan dem och deras anhöriga vilket gjorde att de isolerade 
sig. Då deltagarna började skada sig var det svårt att sluta vilket gjord att de över tid utvecklades i 
intensitet. Sex av deltagarna kände sig som missbrukare likt de som nyttjade droger och alkohol. Då 
deltagarna väl försökte sluta skada sig och det ledde till återfall kände de skam inför att de 
misslyckades vilket gjorde att de föll tillbaka in i gamla mönster. Flera av deltagarna hade varit med 
om flera svåra händelser i livet, vilka pågått under en betydande tid, där ibland; blivit sexuellt 
utnyttjade, emotionellt misshandlade eller haft föräldrar som bråkat och varit våldsamma. Att skada 
sig själv sågs som en känsla av frigörelse från både fysisk och psykisk smärta, som ett sätt att skapa 
kontroll men också som en bestraffning.   

Vetenskaplig 
kvalitet  

 
Grad: II, 77 % enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  
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BILAGA C 

Artikel 2  
Referens  Hill, K. & Dallos, R. (2012). Young people’s stories of self–harm: A narrative study, Clinical child 

psychology and psychiatry, 17(3), 459–475. doi: 10.1177/1359104511423364   
Land  
Databas  

Storbritannien  
PsycINFO   

Syfte  Syftet med studien var att genom sex ungdomar som har ett självskadebeteende undersöka meningen 
med deras självskadebeteende och deras livserfarenheter.    

Metod  
Design  

Kvalitativ metod  
Narrativ analys   

Urval  Fem flickor och en pojke deltog i studien. Deltagarna rekryterades från en välgörenhetsorganisation 
som arbetade med ungdomar med psykisk ohälsa eller risk för psykisk ohälsa. Endast deltagare med 
självskadebeteenden i form av skärskador, brännskador riv skador och mejsla valdes ut. Deltagarna 
var mellan 13 och 18 år gamla.    

Datainsamling  Datainsamlingen genomfördes i tre olika steg där de två första stegen bestod av intervjuer, i det tredje 
steget fick deltagarna i studien granska materialet från intervjuerna för att eventuellt göra ändringar 
eller tillägga något. Intervjuerna varade mellan 35–60 minuter och delades upp på två olika tillfällen 
med ungefär en veckas mellanrum. Intervjuerna spelades in. 

Dataanalys  De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades sedan med en narrativ metod. Narrativens 
struktur analyserades med hjälp av Baerger och McAdams '(1999) Life Story Koherence 
Coding Criteria.    

Bortfall  Redovisas ej.   
Slutsatser   Alla sex personer som deltog i studien beskrev att de trodde att deras självskadebeteende uppkom 

efter att de varit med om jobbiga eller traumatiska händelser i livet, så som att det förekommit våld 
och drogmissbruk i hemmet, föräldrarna hade skilt sig, en anhörig hade dött, fått missfall eller att ha 
blivit utsatt för mobbning i skolan. Alla deltagare i studien beskrev att de försökte dölja sina skador då 
de upplevde att de inte blev förstådda av människor omkring dem, de blev dömda eller retade för sina 
skador. Ungdomarna i studien upplevde att det var svårt att prata med sina familjer och att det inte var 
någon idé att försöka få sin röst hörd. Självskador användes för att få ut frustrationen och straffa sig 
själv för att ha retat upp familjemedlemmar. Självskadorna användes som en copingmekanism, ett sätt 
att få kontroll över sig själv, sina känslor och ilska. De upplevde att de var bättre att ta ut det på sig 
själv än att frustrationen gick ut över andra. Deltagarna beskrev att självskadorna ofta blev som 
en ond cirkel. De förklarade att efter att de hade skadat sig själva upplevde ilska för vad de hade gjort 
och blev då tvungen att skada sig själv igen för att bli av med ilskan.    

Vetenskaplig 
kvalitet  

  
Grad: I, 81 % enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  
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BILAGA C 

Artikel 3  
Referens  Klineberg, E., Kelly, M. J., Stansfeld, S. A. & Bhui, K. S. (2013). How do adolescents talk about self-

harm: A qualitative study of disclosure in an ethnically diverse urban population in England. BMC 
public health, 13(1), 572. doi:10.1186/1471-2458-13-572  

Land  
Databas  

Storbritannien   
CINAHL  

Syfte  Syftet var att undersöka hur ungdomar i samhället pratar om självskadebeteende samt hur de förhåller 
sig till att söka hjälp för sitt beteende.  

Metod  
Design  

Kvalitativ metod  
Tematisk analys   

Urval  Trettio deltagare, varav tjugofyra kvinnor och sex män, med olika etnicitet valdes ut till intervju. De 
valdes ut då frekvensen samt deras upplevelse av självskadebeteendet varierade. Tretton skolor blev 
erbjudna att delta i studien där fyra skolor valde att vara med. Det var 319 ungdomar som deltog i 
ålder 15-16år. Deltagarna fick svara på ett frågeformulär om bland annat demografi och sina 
livshändelser, frågeformulären översattes till tre språk för att möjliggöra ett utökat deltagarantal.    

Datainsamling  Kvalitativa individuella intervjuer. Deltagarna fick sitt frågeformulär under intervjun. Intervjuerna 
varade mellan 17–60 minuter där mediantiden var 38 minuter. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades verbalt. Data lagrades i Excel.  

Dataanalys  Datan analyserades med hjälp av en mall bestående av fem steg. De fem första transkripten 
granskades av två av författarna. Den första författaren skapade tabeller med teman utifrån innehållet i 
intervjuerna. Tabeller granskades och förfinades med hjälp av en iterativ process.  

Bortfall  Redovisas ej.    
Slutsatser  Möjliga orsaker till att ett självskadebeteende utlöstes kunde vara, problem i skolan, svårigheter att 

hantera känslor som ilska och frustration, problem i en relation eller i familjen. Deltagarna som hade 
skadat sig själva flera gånger förklarade att de kände en lättnad och mådde bättre efter 
skadorna. De såg inte självskadebeteendet som något problem och ville inte prata med andra om det. 
De beskrev att de var rädda för att bli retade i skolan om skadorna upptäcktes. När någon upptäckte att 
de skadade sig själva upplevde de negativa känslor och försökte då dölja de ännu mer. En 
deltagare beskrev att de ville att någon skulle se på då de skadade sig själva för att provocera fram en 
reaktion, en annan valde att visa sina skador för att på så sätt kunna kommunicera och få hjälp.    

Vetenskaplig 
kvalitet  

  
Grad: II, 75 % enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  
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BILAGA C  

Artikel 4  
Referens  Lewis, S. P., Kenny, T. E., Whitfield, K. & Gomez, J. (2019). Understanding self‐injury recovery: Views 

from individuals with lived experience. Journal of clinical psychology. 1–21. doi: 10.1002/jclp.22834   
Land  
Databas  

Canada  
PsycINFO    

Syfte  Syftet var att undersöka återhämtningsprocessen för personer med självskadebeteende för att på så vis hitta 
främjande faktorer.    

Metod  
Design  

Kvalitativ metod  
Tematisk analys   

Urval  Totalt deltog 232 personer, med en medelålder på 18,9 år. 77,6 procent av deltagarna var kvinnor och 22 
procent var män 0,4 procent ville inte uppge kön. Deltagarna rekryterades via ett online formulär där 266 
universitetsstudenter med självskadebeteende erbjöds att delta i studien. Deltagarna skulle vara 
engelskspråkiga, över 17 år och haft en historia av självskadebeteende. Innan studien påbörjades valdes 
34 deltagare bort då de inte föll inom ramen för inklusionskriterierna.    

Datainsamling  Deltagarna svarade på sex öppna frågor via ett online formulär.   
Dataanalys  Data analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analys med stöd av den kvalitativa programvaran 

MAXQDA. Två av författarna ansvarade för analysprocessen som delades upp i fem steg. Först bekantade 
de sig med data för att sedan kunna koda den, koderna kategoriserades sedan till teman. I det fjärde steget 
förfinades teman och i det sista steget definierades teman.    

Bortfall  Det fanns ett bortfall på 9,9 procent då de inte fullföljde studien.    
Slutsatser  Återhämtningen beskrevs vara en livslångprocess utan specifik slutpunkt. Vissa ansåg att de var 

återhämtade från sitt självskadebeteende då de inte hade skadat sig på en längre tid. De kände sig starka för 
att de hade lyckats sluta med självskadorna, medan andra ansåg att de inte var fullt återhämtade då de 
fortfarande hade tankar på att skada sig. Frånvaro från självskadetankar, ökad självacceptans, psykisk 
återhämtning och en ökad förmåga att använda copingstrategier var huvudpunkter för att kunna återhämta 
sig. Det visade sig också vara av vikt att först behandla andra bakomliggande orsaker så som ångest och 
depression. Att acceptera sig själv, sina tankar och beteenden samt börja älska sig själv igen beskrevs som 
viktiga faktorer för återhämtningen. Några av deltagarna beskrev att de fick återfall och kände sig som 
missbrukare, men återfall sågs som en vanlig del i återhämtningen då alla har upp och nedgångar i livet. 
Trots likheter i deltagarnas återhämtningsprocesser sågs det som en subjektiv upplevelse.    

Vetenskaplig 
kvalitet  

  
Grad: I, 83 % enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

BILAGA C  

Artikel 5  
Referens  Lewis, S. P. & Mehrabkhani, S. (2016). Every scar tells a story: insight into people’s self-injury scar 

experiences. Counselling Psychology Quarterly, 29(3), 296–310. doi: 
10.1080/09515070.2015.1088431  

Land  
Databas  

Canada  
PsycINFO   

Syfte  Syftet med studien var att undersöka hur personer med självskadebeteende ser på sina ärr.    
Metod  
Design  

Kvalitativ metod  
Tematisk analys   

Urval  I ett internetforum för personer med icke-suicidala självskadebeteenden valdes 53 inlägg ut från 52 
olika personer.    

Datainsamling  All data samlades in i januari 2014. Inläggen hittades och valdes ut från ett internetforum med hjälp 
av sökorden: scar, scars, scarred och scarring. Endast 21 av deltagarna hade angivit vilket land de 
var från. Dessa länder var: USA, Canada, Irland, Storbritannien, Tyskland, Australien och Nya 
Zealand. Genomsnittslängden på de inlägg som valdes ut för analys var 158 ord.   

Dataanalys  Inläggen granskades med hjälp av en tematisk analysmetod. Analysen delades in i fem steg. Det första 
steget var att läsa inläggen och preliminärkoda dem. I det andra steget grupperades de preliminära 
koderna. I det tredje steget delades koderna upp i olika teman. Det fjärde steget var att granska alla 
teman för att se om de hade ett bra sammanhang och betydelse. I det femte steget identifierade 
forskarna det viktigaste i varje del som var relevant att använda i de slutgiltiga temana. I detta steg är 
teman tydligt definierade och har fått namn så att de kan modifieras.    

Bortfall  Redovisas ej.   
Slutsats  De flesta av deltagarna i studien beskrev att deras ärr var en viktig del i deras livshistoria, både på 

positiva och negativa sätt. Några beskrev att de ville ha kvar sina ärr som en påminnelse för att 
de har varit starka och inte för att visa upp dem för andra. De såg sina ärr som bevis på inre styrka och 
hur hårt de hade arbetat för att sluta med sitt självskadebeteende. Andra beskrev att de kände skam för 
sina ärr, en del kände smärta, då de visste hur ärren blivit till och hur de kände då de uppkom. Flera 
beskrev att de hade en sorts hatkärlek till sina ärr då de symboliserar att de hade lyckats komma ur 
något svårt men samtidigt kunde de bli påminda om hur dåligt de mått när de var mitt inne i sitt 
självskadebeteende.    

Vetenskaplig 
kvalitet  

  
Grad: II, 79 % enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  
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BILAGA C 

Artikel 6  
Referens  Long, M. (2018). ‘We’re not monsters... we´re just really sad sometimes:´hidden self-injury, stigma 

and help-seeking. Health Sociology Review, 27 (1), 89-103. doi: 10.1080/14461242.2017.1375862   
Land  
Databas  

Nordirland  
PsycINFO   

Syfte  Studiens syfte var att utifrån ett insidesperspektiv tillhandahålla erfarenhet av stigmatisering hos 
personer med ett självskadebeteende.    

Metod  
Design  

Kvalitativ metod   
Grounded Theory  

Urval  Strategiskt urval användes för att hitta deltagare som skulle ha mycket information om ämnet. Totalt 
deltagarantal var 20 personer, 10 personer som någon gång skadat sig själva samt 10 personer som 
arbetat med personer som skadar sig själva. De 10 deltagarna som hade en historia av 
självskadebeteende skulle vara över 18 år, i dagsläget inte ha ett aktivt självskadebeteende samt 
tillgång till någon form av stöd. Dessa bestod av två män och åtta kvinnor mellan 19 och 42 år. De 
andra 10 personerna som hade erfarenhet av att arbeta med personer som skadade sig själva var tre 
män och sju kvinnor mellan 32 och 62 år.  

Datainsamling  Semistrukturerade intervjuer där samtliga spelades in med ljudupptagningsutrustning.    
Dataanalys  Data analyserades genom kodning av kategorier för att identifiera begrepp, underkategorier och 

kategorier. QRS internationella dataanalysprogramvara NVivo9 användes för att underlätta processen. 
Datainsamlingen och analysen av data var en iterativ process där varje intervju transkriberades och 
analyserades av författaren direkt efter intervjun. Därefter gjordes en “member check” där varje 
deltagare fick granska och verifiera transkriptionen.   

Bortfall  Redovisas ej.    
Slutsatser  I studien beskrev deltagarna att de ofta blev bemötta med fördomar och diskriminering av samhället. 

Resultatet påvisade att stigmatiseringen och fördomarna mot personer med självskadebeteende 
påverkade deras självkänsla men också deras villighet till att söka hjälp. En deltagare oroades över att 
bli kritiserad av hälso- och sjukvårdpersonalen till följd av sin handling. Deltagarna upplevde att det 
var svårt att komma tillbaka in i samhället efter att ha blivit stämplad som mentalt sjuk och oroade sig 
för vilken påverkan det skulle komma att ha på deras fortsatta liv och karriär vilket också ledde till att 
de avvaktade med att söka vård. Då deltagarna sökte vård upplevde de att sjukvården endast hanterade 
deras symtom, det vill säga skadorna, istället för att behandla det verkliga problemet samt bemöttes 
med en negativ attityd. Deltagarna beskrev sina försök att dölja självskadebeteendet från andra, då de 
skämdes för sina handlingar samt oroade sig för att de skulle bli upptäckta. För att undanhålla 
skadorna använde de sig av olika strategier så som armband eller långa ärmar på tröjan för att dölja 
skärskadorna eller hitta på bortförklaringar till varför skadorna uppkommit. Andra försökte hålla upp 
en fasad gentemot sin omgivning där de upplevdes som normala, glada och starka personer.    

Vetenskaplig 
kvalitet  

  
Grad: I, 83 % enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  
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BILAGA C 

Artikel 7  
Referens  Rayner, G. & Warne, T. (2016). Interpersonal processes and self-injury: a qualitative study using 

Bricolage. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 23(1), 54–65. 
doi:10.1111/jpm.12277  

Land  
Databas  

Storbritannien  
CINAHL  

Syfte  Syftet med studien var att undersöka processen och utfallet som blir mellan patienter med 
självskadebeteende och vårdpersonalen. 

Metod  
Design  

Kvalitativ metod  
Bricolage   

Urval  Strategiskt urval. Tre patienter på särskilt boende för personer med psykisk ohälsa valdes ut och 
intervjuades. Dessa tre personer fick välja varsin vårdpersonal som de kände sig närmst med som sedan 
också intervjuades.   

Datainsamling  Individuella semistrukturerade intervjuer upp till 60 minuter långa. Intervjuerna spelades in.    
Dataanalys  Intervjuerna transkriberades av forskaren som noterade paralleller, samband, skillnader och likheter 

mellan uttalanden i intervjuerna. Uttalanden kopplades till teman och situationens övergripande 
sammanhang. Forskaren kopplade sedan ihop patientintervjun med personalintervjun för att kunna 
undersöka relationen. Resultatet presenterades och granskades av författarnas handledare. 

Bortfall  Redovisas ej.    
Slutsatser  Självskadebeteendet beskrevs i fyra steg; vad som gjorde att personerna skadade sig, hur de kände då de 

skadade sig, hur de kände direkt efter samt efter ett par dagar. Alla tre deltagare i studien förklarade att 
deras självskador triggades av en interpersonell konflikt med en vän eller familjemedlem. Självskadorna 
bedövade till en början deras tankar och känslor och de upplevde då en känsla av lättnad. 
Lättnadskänslorna övergick senare till känslor av ilska, skuld och skam, vilket ledde till ytterligare 
självskador då de tyckte att de förtjänade att skadas. En deltagare beskrev att hon var tvungen att bli 
förlåten av andra då hon kände skuld för att ha skadat sig själv. Alla tre deltagare beskrev att de upplevde 
en rädsla för att bli dömda av andra på grund av självskadebeteendet. 

Vetenskaplig 
kvalitet  

 
Grad I, 81 % enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  
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BILAGA C  

Artikel 8  
Referens  Rosenrot, S. & Lewis, S. (2018). Barriers and responses to the disclosure of non-suicidal self-injury: 

a thematic analysis. Counselling Psychology Quarterly, 1–24. doi: 10.1080/09515070.2018.1489220   
Land  
Databas  

Kanada  
PsycINFO   

Syfte  Studiens syfte var att bättre förstå de faktorer som främjar samt hindrar unga vuxna från att berätta om sitt 
självskadebeteende.    

Metod  
Design  

Kvalitativ metod  
Tematisk analys   

Urval  Sjutton personer deltog i studien varav 16 kvinnor samt en man i åldrarna 18–22 år. Samtliga deltagare 
hade någon gång skadat sig själva, 16 av dessa hade någon gång innan intervjun ägde rum berättat om sitt 
självskadebeteende, en hade inte berättat men delade med sig av anledningarna till vad som hindrade från 
att göra detta.    

Datainsamling  Semistrukturerade intervjuer som varade mellan 30–50 minuter. Samtliga intervjuer filmades och 
ljudupptagning skedde.    

Dataanalys  Intervjuerna utfördes, transkriberades ordagrant samt kodades av den förste författaren. Inför kodningen 
lästes materialet igenom flera gånger för att författaren skulle bli familjär med den data som samlats in 
samt för att identifiera potentiella koder. Koderna grupperades genom att likheter och skillnader 
uppmärksammades och utifrån dessa kom teman att bildas.    

Bortfall  Redovisas ej.    
Slutsatser  Deltagarna beskrev skam och oro som två hinder vilka gjorde att de inte berättade om sitt 

självskadebeteende. Fjorton av de sjutton deltagarna dolde bevisen av sitt självskadebeteende från 
omgivningen. En deltagare beskrev oron över att bli betraktad som EMO, en annan som underlig och 
konstig och flera att dem oroade sig för att andras bild av dem skulle förändras till följd av den negativa 
synen på självskadebeteende. En deltagare beskrev att skammen inte var knuten till ärren eller att andra 
visste om vad de gjorde, utan att de själva visste om det. Två deltagare oroade sig över att vara en börda 
för anhöriga och vänner, andra att omgivningen skulle tro att det var deras fel att personen skadade sig. En 
person kände sig obekväm i den roll där andra behövde ta hand om personen medan flera oroade sig för 
att göra sina anhöriga arga, besvikna eller att orsaka dem känslomässig smärta som kunde leda till att de 
blev tvungna att ta hand om sina anhöriga. Att berätta om självskadebeteendet sågs som allt från hjälpfullt 
till skadligt då vissa upplevde ett gott stöd medan andra tog emot ilska, hot eller tystnad. Förståelse, 
empati, acceptans och att de kände stöd var viktigt för att de skulle våga berätta om sitt 
självskadebeteende samt att de visste att de hade personer i sin omgivning som brydde sig om dem och 
inte ville att de skulle må dåligt.  

Vetenskaplig 
kvalitet  

  
Grad: II, 75 % enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  
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BILAGA C  

Artikel 9  
Referens  Straiton, M., Roen, K., Dieserud, G. & Hjelmeland, H. (2013). Pushing the boundaries: understanding 

self-harm in a non-clinical population. Archives of psychiatric nursing, 27(2), 78–83. doi: 
10.1016/j.apnu.2012.10.008   

Land  
Databas  

Norge  
PsycINFO   

Syfte  Syftet med studien var att utforska hur unga vuxna bland den allmänna befolkningen beskriver sin 
erfarenhet av att skada sig själva.    

Metod  
Design  

Kvalitativ metod  
Tematisk analys    

Urval  Urvalet bestod av 122 vuxna personer var av 96 kvinnor och 25 män. Majoriteten av deltagarna var 
18–35 år, tre personer var 36–40 år och en person var över 40 år. För att vara delaktig i studien skulle 
deltagarna vara bosatta i Norge, på något vis skadat sig själva samt beskriva sin erfarenhet av 
självskadebeteende. Totalt svarade 522 personer på formuläret. Av dessa uppgav 378 personer att de 
aldrig skadat sig själv. Av de som uppgav att de skadat sig var det 22 personer som inte delgav en 
beskrivning över sitt självskadebeteende.  

Datainsamling  Onlineformulär där reklam för undersökningen gjordes på olika nätsidor i Norge, där ibland 
onlinetidningar och nätverkssidor. Formuläret innehöll frågor om psykiska faktorer kopplade till 
självskade- samt självmordsbeteende. Deltagarna kunde, efter att ha bekräftat sin ålder, svara på 
frågorna direkt.    

Dataanalys  Induktiv tematisk analys. Den data som samlats in lästes igenom och kodades därefter utifrån mönster 
som sågs i svaren. Därefter sågs kategorierna över för att upptäcka likheter och skillnader. Resultatet 
som framkom diskuterades emellan författarna och grupperades därefter in i större teman och mindre 
underkategorier.    

Bortfall  Redovisas ej.  
Slutsatser  Deltagarnas självskadebeteende varierade stort och inkluderade allt från skärskador, användning 

laxermedel, svälta sig samt nyttjande av droger och kunde pågå under allt från en dag till längre 
perioder. Deltagarna menade att händelser, som att de kände sig ensamma, inte haft kontakt med 
vänner/familj och blivit mobbade gjort att de började skada sig och att känslor av ångest, ilska, 
frustration, förtvivlan, låg självkänsla eller att vara på dåligt humör kunde utlösa deras 
självskadebeteende. En del såg självskadebeteendet som ett symtom utifrån livserfarenheter medan 
andra förklarade det som psykisk ohälsa. Intentionerna varierade och kunde vara allt från att 
minska/hantera känslor, en temporär tillflykt, straffa sig själv till att det påverkade eller möjliggjorde 
en förändring av livssituationen. Några valde att dölja sitt självskadebeteende för att undvika andras 
fördomar och tankar de hade kring den stigmatiserad handlingen, andra förminskade det för att 
människor i omgivningen inte skulle se så allvarligt på handlingen. 

Vetenskaplig 
kvalitet  

 
Grad: II, 79 % enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  
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BILAGA C  

Artikel 10 
Referens  Tofthagen, R., Talseth, A. G. & Fagerstrøm, L. M. (2017). Former patients’ experiences of recovery 

from self-harm as an individual, prolonged learning process: a phenomenological hermeneutical study 
Journal of Advanced Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 73(10), 2306–2317. doi:10.1111/jan.13295   

Land  
Databas  

Norge  
PsycINFO   

Syfte  Syftet med studien var att utforska, beskriva och förstå tidigare patienters erfarenhet av att återhämta 
sig från episoder med självskadebeteende.   

Metod  
Design  

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk hermeneutisk metod   

Urval  Åtta personer som inte utfört någon form av självskadebeteende de senaste två åren. Deltagarna 
bestod av en man och sju kvinnor med en medelålder på 36 år.   

Datainsamling  Individuella semistrukturerade intervjuer mellan 50–120 minuter. Den slutliga informationen bestod 
av åtta transkriberade och anonyma intervjuer på 240 sidor.   

Dataanalys  Dataanalysen delades in i tre steg. I det första steget lästes texten och diskuterades av forskarna för att 
få en övergripande betydelse av texten. Därefter sammanfattades texten och kondenserades samt 
märktes med koder. Koderna jämfördes och diskuterades för att komma fram till hur de skulle sorteras 
till teman. I det tredje steget tolkades teman och underteman vidare till huvudteman där det mest 
väsentliga framkom.   

Bortfall  Redovisas ej.   
Slutsatser  Självskadebeteendet beskrevs som ett ensamt, hemligt och skamfyllt beteende vilket uppstod till följd 

av psykisk ohälsa, låg självkänsla eller då de inte kände sig bekräftade. Deltagarna hade svårt att 
uttrycka sina känslor och den mentala smärtan, vilket gjorde att den fysiska smärtan blev deras sätt att 
få utlopp för känslorna. Bakomliggande orsaker till självskadebeteendet kunde vara att deltagarna 
blivit mobbade, utnyttjade sexuellt eller axlat ett ansvar som de inte var mogna för. En vändpunkt 
sågs då deltagarna inlett en relation, fått barn eller ett arbete och då inte längre ville skada sig utan 
istället uppleva en god hälsa. Deltagarna hittade nya sätt att förhålla sig till det som de varit med om 
och hantera känslorna på. För att deltagarna skulle återhämta sig sågs vikten av ett gott bemötande 
och ett visat intresse i personen från sjuksköterskans sida. Att de fick hjälp att kartlägga cykler i 
självskadebeteendet, kände igen signaler och vad som gjorde att de skadade sig var viktigt för att 
kunna sluta skada sig och känna sig till freds, få en ökad självrespekt och minska självskadebeteendet. 
Ett socialt stöd genom vänner och familj främjade återhämtningen samt att de satte gränser gentemot, 
eller förlät de personer som påverkat deltagarna till att skada sig.   

Vetenskaplig 
kvalitet  

  
Grad: I, 87 % enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  
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