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Sammanfattning 

Självskadebeteende hos unga personer har ökat i Sverige. I familjer där ett barn drabbas 

av ohälsa med ett självskadebeteende påverkas hela familjen och väcker känslor av 

skuld, skam och lidande hos föräldrarna. Syftet med studien är att beskriva föräldrarnas 

upplevelser av att leva med sitt självskadebeteende. Denna kunskap avser hjälpa 

sjuksköterskan att bättre kunna stödja och lindra lidande hos föräldrarna. 

Analysmetoden som användes är Evans analysmetod beskriven i Friberg (2006). 

Analysen grundar sig i sju artiklar som berör unga med självskadebeteende utifrån 

föräldrars perspektiv. Resultatet utgörs av fyra huvudteman och nio subteman. Det 

första huvudtemat, Hjälplöshet, innefattar två subteman som beskriver föräldrars 

upplevelser av att inte kunna hantera sin situation där de känner sig ensamma i sitt 

lidande på grund av svårigheter att kommunicera med sitt barn och brist på stöd från 

vårdare och samhället. Det andra huvudtemat, Misslyckande, inbegriper tre subteman 

som beskriver känslor av skuld och skam av att inte vara en bra förälder och 

misslyckande i att tillgodose sina egna och andra familjemedlemmars behov. Deras 

egna behov kom i skymundan vilket slutligen ledde till en fysisk och psykisk 

utmattning. Att misslyckas i att förebygga barnets självskadebeteende ledde till känslor 

av sorg och ilska hos föräldrarna. I det tredje huvudtemat, Osäkerhet, förklarar två 

subteman hur föräldrarna känner att de förlorat kontrollen över sitt barn vilket uttryckte 

sig i en rädsla hos föräldrarna. Det fjärde huvudtemat, Att vilja hjälpa, innefattar två 

subteman som beskriver en vilja hos föräldrarna att hjälpa sitt barn uttryckt i ett sökande 

av förståelse för självskadebeteendet som fenomen och ett sökande av information och 

råd angående sitt barns självskadebeteende. I diskussionen behandlas föräldrarnas 

upplevelser av hjälplöshet kopplat till sjukvårdens attityder och okunskap om 

självskadebeteende. Hur sjuksköterskan genom att lindra lidande kan hjälpa föräldrarna 

att hantera sina känslor av skuld, skam och sorg. Att föräldrarna genom egenvård kan 

återfå kontrollen över sin osäkerhet gentemot sitt barn och föräldrarnas behov att, i 

viljan att hjälpa sitt barn, förstå sitt barns lidande. 

 

Nyckelord: Föräldrar, självskadebeteende, lidande, unga personer, upplevelser. 
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INLEDNING 

Antalet unga personer som vårdas för självskadebeteende har under de senaste tio åren 

ökat i Sverige. De unga kommer inte bara i kontakt med den psykiatriska vården utan 

även den somatiska vården för de skador som uppkommer av ett självskadebeteende. 

När någon i familjen drabbas av ohälsa med ett självskadebeteende påverkas hela 

familjen och föräldrarna till den drabbade känner sig många gånger ansvariga för sitt 

barns ohälsa, vilket skapar en känsla av skuld, skam och lidande hos föräldrarna. 

Studier visar att föräldrar till unga människor som skadar sig själva upplever att de inte 

får det stöd de behöver av vården, för att själva kunna vara till stöd för barnet, utan 

hamnar i skymundan. I denna litteraturstudie har vi valt att beskriva upplevelser hos 

föräldrar till unga med ett självskadebeteende för att sjuksköterskan bättre ska kunna 

stödja och lindra lidande hos föräldrarna. 

 

BAKGRUND 

De begrepp som kommer att förklaras i bakgrunden är familj, ungdom, föräldrar, och 

självskadebeteende. Det finns flera olika förklaringar av vad som menas med en familj. 

En del förklarar familjebegreppet som den klassiska kärnfamiljen. Andra som en 

utvidgad familj eller en styvfamilj (Hallström & Elander, 2004). Enligt Svenska 

akademien (2009) är familjen ett hushåll bestående av föräldrapar, deras barn och släkt. 

En familj kan även bestå av exempelvis en förälder, ytterligare släkting eller någon 

annan medlem. Enligt Hallström och Elander (2004) finns det i dagens samhälle flera 

olika familjekonstellationer och vad som menas med begreppet familj vet kanske de 

som ingår i familjen bäst. Craft och Willadsen (1992) definierar familjen som ett socialt 

sammanhang, bestående av minst två personer, som karakteriseras av omsorg, 

ömsesidig anknytning, långsiktiga förpliktelser och ansvar. I det här arbetet har vi valt 

att utgå från Crafts och Willadsens (1992) definition. Begreppet ungdom beskrivs, 

enligt Svenska akademien (2009), som en tidig period av livet efter barndomen, mellan 

15-30 år. Då självskadebeteende även förekommer i lägre åldrar än 15 år har 

åldersintervallen utökats i detta arbete och istället för ungdom används därmed 

begreppet unga personer. Med unga personer menas i detta arbete personer mellan 10 

och 30 år. Enligt Svenska Akademien (2009) definieras föräldrar som en fader eller 

moder till ett barn. Vårdnadshavare är en person som enligt rätt och skyldighet har 

vårdnaden för ett barn (ibid). Med föräldrar menas i detta arbete, biologiska föräldrar 

eller de personer som, genom adoption, ingifte i familjen eller av en annan anledning, 

har en föräldraroll för unga med ett självskadebeteende. Enligt Socialstyrelsen (2004a) 

finns det ingen allmänt vedertagen definition eller klassifikation av begreppet 

självskadebeteende. Den mest använda klassifikationen i Sverige som även används av 

Socialstyrelsen (2004a) är framtagen av Favazza (1996). Enligt Favazza (1996) kan 

självskadebeteende delas in i olika former. Att skära, karva, bränna eller riva sig samt 

att dra sig i håret benämns som ett medelsvårt/ytligt självskadebeteende och är den mest 

förekommande formen av självskadebeteende. Åkerman (2009) menar i sin definition 

att självskadebeteende även inkluderar förtäring av föremål/giftiga ämnen så länge de 

inte har utförts i syftet att ta sitt liv. Enligt författaren kan en överdos tabletter tjäna 

samma kommunikativa och självbestraffande funktion som ett sår.  
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Självskadebeteende 

Socialstyrelsen, gjorde år 2003 en kartläggning för att granska omfattningen av 

självskadebeteende hos unga kvinnor, 13-18 år. Resultatet visade att många av de unga 

kvinnorna inte sökte sig till sjukvården för sitt självskadebeteende och därför finns ett 

stort mörkertal (Socialstyrelsen, 2004b). Enligt Socialstyrelsen har självskadebeteende, 

där personen blivit inlagd på sjukhus, ökat påtagligt bland unga kvinnor sedan början på 

1990- talet. Hos kvinnor i åldrarna 15-24 år har det trots denna ökning, visats en liten 

minskning under året 2008. Samtidigt har det skett en ökning av självskadebeteende hos 

män i alla åldrar, under samma år. Den vanligaste orsaken, som nästan 90 % av personer 

med självskadebeteende blivit inlagda för, är förgiftning och då till största del genom 

användning av läkemedel (Socialstyrelsen, 2009). Favazza (1996) delar upp det 

medelsvåra/ytliga självskadebeteendet i ett tvångsmässigt och ett impulsivt 

självskadebeteende. Det tvångsmässiga självskadebeteendet utförs flera gånger per dag i 

ett upprepande och ritualistiskt beteende styrt av tvångstankar. Det impulsiva 

självskadebeteendet kan istället uppkomma oregelbundet och utan egentlig insikt i sitt 

handlande. Avsikten är att skapa ett andrum från bekymmer, tankar och känslor samt att 

återskapa en känsla av kontroll. Det impulsiva självskadebeteendet kan med tiden 

övergå till ett repetitivt beteende. Beteendet blir då medvetet och personen identifierar 

sig med att skada sig. Det repetitiva självskadebeteendet upplevs som ett beroende och 

utförs per automatik.  

 

Favazza (1996) skiljer på självskadebeteende och suicidalt beteende då författaren 

menar att självskadebeteende utförs utan en avsikt att ta sitt liv. Självmord beskrivs som 

en handling för att avsluta livet medan ett självskadebeteende utförs med en strävan att 

återkomma till en verklighet. En person som försöker ta sitt liv strävar efter att avsluta 

alla känslor medan en person som skadar sig själv gör detta för att må bättre (ibid.). 

Även om självskadebeteende utförs utan en vilja att dö finns en förhöjd risk för 

självmord och allvarliga självmordsförsök bland personer med ett självskadebeteende 

(Åkerman, 2009). Det finns personer med självmordsplaner som skadar sig fysiskt, och 

en del som skär sig kan berätta om självmordsavsikter (Socialstyrelsen, 2004a). Ett 

självskadebeteende där avsikten inte är att ta sitt liv kan även i en svårbemästrad 

livssituation övergå till en självmordshandling (Ottoson & Ottoson, 2007). Favazza 

(1996) beskriver ett samband mellan repetitivt självskadebeteende och en känsla av 

hopplöshet av att inte längre kunna hantera sitt beteende samt en tilltagande social 

isolering då det blir allt svårare att dölja de ärr och brännmärken som uppkommer vilket 

kan förklara en ökad risk för självmord. Både självskadebeteende och självmordsförsök 

ingår även som en del av sjukdomsbilden i flertalet psykiska sjukdomar. 

 

Självskadebeteende som lindring i lidande 

Självskadebeteende har enligt Socialstyrelsen (2004b), blivit ett sätt för unga kvinnor att 

under en kortare eller längre tid hantera sina problem. Socialstyrelsen (2004b) har 

uppmärksammat problem som; sociala och psykiatriska problem i familjen, mobbning, 

skolsvårigheter, kamratpåverkan, skolstress, sexuella övergrepp, misshandel, missbruk 

och internetpåverkan som problem där ett självskadebeteende används för att ge en 

lindring i lidandet. Andra problem, enligt Åkerman (2009) kan vara dåligt 

självförtroende och en känsla av att inte duga som leder till en frustration och ilska 
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vilket skapar en vilja att skada sig själv. Kontroll och välmående i tillvaron som en 

lindring av lidandet kan upplevas i åsynen av skadan och blodet som rinner. Endorfin, 

som är ett kroppseget smärtlindrande hormon, kan även det vara en källa till att 

personen upplever en känsla av lugn och välbefinnande. Kontrollen personen upplever i 

en okontrollerad tillvaro är att själv bestämma över sin egen kropp. Självskadebeteendet 

kan även vara ett sätt att inte känna sig avskärmad från verkligheten. Genom att vålla 

sig skada blir det ett sätt att känna sig levande och komma tillbaka till nuet (ibid.).  

 

Självskadebeteende som lindring av lidande kan jämföras med Wiklunds (2003) 

beskrivning av lidande som ett inre kaos. Om människan inte får bekräftelse för den hon 

är, skapas en klyfta mellan människans upplevelse av sig själv och den bild som 

omgivningen förmedlar, ett kaos skapas mellan den yttre och inre världen. För att 

bemästra detta kaos kan människan känna att hon behöver ta avstånd från oönskade 

sidor hos sig själv och utveckla ett kompenserande jag som stämmer överens med den 

bild som omgivningen förmedlar. Genom detta jag kan människan få bekräftelse. Det 

blir även ett sätt att hantera det lidande som uppkommer av att inte känna sig tillräcklig 

som den man är. Det kompenserande jaget kan tillslut upplevas som det sanna och 

verkliga. Genom det kompenserande jaget kan människan också förmedla sitt lidande 

till omvärlden (ibid.). Detta kan jämföras med Åkermans (2009) beskrivning av 

självskadebeteende som ett sätt för personen att visa sina känslor och använda beteendet 

som ett språk. Genom att använda beteendet som språk kan personen skada sig själv för 

att vilja visa att någon i närheten har sårat denne. Det kan även vara ett sätt visa sin 

sårbarhet och rop på hjälp. Självskadebeteendet kan vara ett uttryck för att personen vill 

ha kärlek, tröst eller uppmärksamhet. Ett riskmoment blir då vården anser att den som 

skadar sig är på bättringsvägen. Då den skyddande handen tas bort och personalen slutar 

ge tröst och uppmärksamhet kan skadebeteendet komma tillbaka (ibid.).  

 

Familjens funktion och situation 

Enligt tradition bär familjen huvudansvaret för hälsan och välbefinnandet hos barn och 

unga (Kirkevold, 2002a). Eriksson (2000) beskriver begreppet hälsa som något mer än 

endast frånvaro av sjukdom. En människa kan uppleva sig vara vid god hälsa trots 

sjukdom samtidigt som en människa utan sjukdomsdiagnos kan uppleva en ohälsa. 

Enligt Eriksson (2000) är hälsa en enhet av begreppen sundhet, friskhet och 

välbefinnande. Sundhet är kopplat till att vara psykiskt frisk och hälsosam i sitt 

handlande. Friskhet innebär att vara vid god fysisk hälsa och välbefinnande är i sin tur 

den subjektiva upplevelsen om att vara välmående. Ohälsa är därmed kopplat till en 

fysisk eller psykisk dysfunktion och/eller en känsla av illabefinnande hos människan 

(ibid.). I familjens hälsofrämjande funktion ingår omvårdnad utifrån individens behov 

och att lära sitt barn att leva så att liv och hälsa inte sätts på spel. Föräldrar förväntas 

fullgöra denna funktion utan någon formell utbildning (Kirkevold, 2002a). Föräldrarnas 

hälsofrämjande funktion kan förklaras utifrån Orems (1991) egenvårdsteori. Teorin tar 

upp sambandet mellan människans egenvårdsbehov och förmågan att tillförse sig 

behoven. Egenvård beskrivs som en funktion människan måste utföra eller få utfört för 

sig, i form av närståendeomsorg, i syfte att bibehålla liv och att fungera och utvecklas 

fysiskt och psykiskt. Egenvård är något vi lär oss av vår omgivning och påverkas av 

sociala och kulturella erfarenheter (ibid). De behov vi behöver få tillgodosedda genom 

egenvård kan vara allt från tillgång till syre och föda till behov av hälsa och ett 
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upprätthållande av social interaktion. Med egenvårdsbrist menas att individen är 

oförmögen att upprätthålla den egenvård han eller hon är i behov av. Om kapaciteten till 

egenvård inte väger upp till behoven är individen i behov av omvårdnad, först och 

främst från närstående och om inte det räcker till kan professionell omvårdnad behövas 

(Kirkevold, 2000).  

 

Hos föräldrar finns en fruktan att det är deras fel om barnet drabbas av ohälsa eller har 

problem i skolan eller i samhället. Att känna skuld är en tung börda och att inte bearbeta 

eller sätta ord på sina skuldkänslor ökar risken att skulden övergår till skam. Medan det 

som framkallat skuldkänslor hos föräldrarna ofta går att reparera är skam förknippat 

med känslor av att inte vara en bra förälder (Hedenbro & Lidén, 2002). Föräldrarnas 

upplevelse av illabefinnande och skuld i samband med sitt barns självskadebeteende 

beteende kan relateras till Wiklunds (2003) beskrivning av lidande. Ett lidande 

uppkommer då människan upplever att hon inte kan leva upp till sina egna eller 

omgivningens förväntningar av sig själv. Människan tappar kontrollen och upplever sig 

inte längre som en hel person (ibid.). Lidande kan enligt Eriksson (1994) förklaras ur ett 

sjukdomslidande, vårdlidande och ett livslidande. Sjukdomslidandet är lidande som 

uppstår som symtom och problem till följd av sjukdom medan vårdlidande är det 

lidande som upplevs utifrån vård och behandling. Ett vårdlidande kan uppkomma på 

grund av bristfällig eller felaktig vård. Det kan vara då patientens behov inte 

uppmärksammas av vårdpersonalen, vilket leder till att patientens delaktighet i vården 

åsidosätts. Livslidande är ett lidande som berör hela människans livssituation. 

Exempelvis kan en hög stressnivå i människans livssituation leda till ett livslidande, i 

enighet med Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg (2003). Enligt 

Wiklund (2003) utesluter hälsa och lidande inte varandra. Författaren ser istället ett 

samband mellan begreppen där ett outhärdligt lidande hindrar människan att uppleva 

hälsa samtidigt som en människa som känner att lidandet är uthärdligt kan uppleva 

hälsa. En människa som utsätts för ett outhärdligt lidande kan, istället för att kännas vid 

och konfrontera lidandet, genom flykt, bortförklaringar eller annan 

behovstillfredsställelse försöka distansera sig från sitt lidande. Att ständigt distansera 

sig från lidandet kan skapa en känsla av skam. Skammen är förknippad med en 

upplevelse av att värdigheten hotas och får människan att dra sig undan och isolera sig 

(ibid.). Att inom familjen inte kunna stödja en ung person med självskadebeteende ökar 

stressen hos en ofta redan utsatt familj (Byrne et al., 2008) En ung människas ohälsa 

skapar ett lidande hos närstående som samtidigt som de erfar sin familjemedlems 

lidande, tampas med en förändrad livssituation med en ökad emotionell stress (Benzein 

& Saveman, 2004).  

 

Hur familjen hanterar sjukdom och hur stort behovet är av hjälp påverkas enligt 

Kirkevold (2002a) av hur stora påfrestningar som familjen utsätts för och vilka resurser 

familjen besitter för att hantera dessa påfrestningar. I familjens resurser ingår både 

enskilda resurser hos familjemedlemmar, som självtillit, kunskap och färdighet samt 

familjens resurser som samhörighet, flexibilitet och kommunikationsförmåga. Även 

externa resurser i form av socialt stöd påverkar familjens sätt att hantera sjukdom 

(ibid.). Föräldrar, barn och andra medlemmar inom familjen har en stark inverkan på 

varandra (Wedig & Nock, 2007). Svåra förhållanden i familjen kan vara en risk för 

enskilda medlemmars hälsa (Kirkevold, 2002a). Studier visar på sambandet mellan 

ungdomars självskadebeteende och en icke fungerande familjerelation vilket kan ses 
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som en förklaring till att föräldrars påverkan och stöd har en avgörande faktor i 

ungdomars självskadebeteende (Byrne et al., 2008; Yip, Ngan & Lam, 2003). Samtidigt 

är familjen en av de viktigaste källorna till att den unga känner bekräftelse, socialt stöd 

och motivation (Kirkevold, 2002b). En god familjekommunikation och engagemang 

kan förebygga eller minska självskadebeteendet hos barnet (Byrne et al., 2008).  

 

Den professionella sjuksköterskan 

Ett etiskt patientperspektiv grundar sig i en syn där patienten är den främsta experten på 

sig själv, sin hälsa och ohälsa. Ett patientcentrerat vårdande innefattar även ett 

familjeperspektiv (Dahlberg et al., 2003). Familjens situation kan ses ur ett 

livsvärldsperspektiv. Livsvärld är den subjektiva verklighet människan lever i utifrån 

hennes erfarenheter och upplevelser (Dahlberg et al., 2003). Varje människas 

uppfattning av det hon möter i världen är unik beroende på de tidigare erfarenheter hon 

bär med sig (Wiklund, 2003). Livsvärlden är därmed unik för varje människa (Dahlberg 

et al., 2003). Teoretiskt har omvårdnaden mer och mer börjat se till de påfrestningar 

som familjemedlemmar till patienten utsätts för. Samtidigt anser Kirkevold (2002b) att 

sjuksköterskan fortfarande ses som experten på omvårdnad inom vården och risk finns 

att omvårdnadsansvaret tas ifrån familj och närstående. Detta leder till att familjen 

känner sig förbisedda och undervärderade som vårdare (ibid.). Studier visar på att 

föräldrar till unga med självskadebeteende ofta känner sig ignorerade och utsatta för 

dömande kommentarer av vårdpersonalen (McAllister, Creedy, Moyle & Farrugia, 

2002). Genom ett livsvärldsperspektiv i vårdandet blir inriktningen på patientens och 

närståendes perspektiv naturligt (Dahlberg et al., 2003).  

 

I sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden ingår, utöver att främja hälsa, 

förebygga sjukdom och återställa hälsa även att lindra lidande (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2007). För att övervinna den skam som uppkommer med ett 

lidande är människan i behov av att bli bekräftad i sitt lidande och få hjälp till förståelse 

för skammens påverkan på honom eller henne. Om människan får möjlighet att bekräfta 

sitt lidande och kan se hur hon formats av sina erfarenheter kan hon finna en mening 

med lidandet, se möjligheter och känna känslor som hopp, lust och glädje (Wiklund, 

2003). Om familjemedlemmarna i samband med ohälsa inom familjen upplever den nya 

livssituationen som svår åsidosätts familjens egna behov för den sjukes. För att stötta 

föräldrar till en ung person med ohälsa är det viktigt att de får information och känner 

sig delaktiga i vården för att de ska känna sig säkra i den omvårdnad och behandling 

som ges till patienten (Kirkevold, 2002b). Föräldrars medverkan i vården av ungas 

självskadebeteende påverkar hela familjen och är avgörande för en förbättrad hälsa 

(Raphael, Clarke & Kumar, 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Unga personer som vårdas för skador som uppkommer efter ett självskadebeteende har 

ökat. Då barnet i en familj drabbas av ohälsa med ett självskadebeteende påverkas hela 

familjen. Studier visar att föräldrarna inte fått det stöd från vården de är i behov av för 

att kunna stödja sitt barn, vilket kan innebära ett onödigt lidande för föräldrarna. 

 

Frågeställningar:  
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Vilka tankar och känslor väcks hos föräldrar till unga med självskadebeteende? 

Hur beskriver de den livssituation de befinner sig i? 

Hur kan vården stödja föräldrarna? 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med sitt barns 

självskadebeteende. 

 

METOD 

Studien är en litteraturstudie, där kvalitativa artiklar utgör grunden för en analys. Enligt 

Friberg (2006) är målet med en kvalitativ ansats en ökad förståelse. Genom förståelse 

för människans upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov i relation till 

hälsofaktorer och processer kan människans lidande mötas. Att sammanställa flera 

studiers resultat ökar förståelsen för det fenomen som studeras och gör det lättare för 

sjuksköterskan att använda sig av forskningsresultatet i omvårdnaden. 

 

Datainsamling 

Sökningen är gjord utifrån databaserna PubMed, Cinahl och MedLine då dessa 

innefattar områden som omvårdnad och hälso- och sjukvård. Sökningar gjordes även 

PsykINFO som är en databas för psykologi och psykiatri. De sökord som användes var 

self-harm, self-mutilation, self-injury, parents och experience. Kombinationen self-harm 

och parents visade sig ge mest träffar. Utifrån databaserna valdes fem artiklar ut (se 

tabell 1). Utifrån referenslistorna i utvalda artiklar valdes ytterligare två artiklar ut. 

Totalt utgör sju artiklar grund för analys (se bilaga 1). De inklusionskriterier som 

användes var att föräldrarnas upplevelser av självskadebeteende skulle tas upp i artikeln. 

Utvalda artiklar skulle vara av kvalitativ ansats för att kunna uppnå studiens syfte och 

att artiklarna skulle vara peer-reviewed. De unga med självskadebeteende skulle vara 

mellan 10 och 30 år. Exklusionskriterier var att studier som även innefattar 

självmordsförsök och självmord uteslöts. En annan exklusionskriterie var av studier 

publicerade innan år 2000. De sju artiklarna är kvalitetsgranskade utifrån C. Wallengren 

(personlig kommunikation, 26 januari, 2010). Inga av artiklarna exkluderades efter 

kvalitetsgranskningen.  

 

Tabell 1: Översikt över litteratursökning 

Cinahl: Self-harm and parents 17 resultat varav 1 valdes ut 

Cinahl: Self-mutilation and parents 6 resultat varav 1 valdes ut 

PubMed: Self-harm and parents 62 resultat varav 2 artiklar valdes ut 

PubMed: Suicidal and parents 35 resultat varav 1 artikel valdes ut 
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Dataanalys 

Analys av kvalitativ forskning ämnar skapa en ökad förståelse för fenomenet som 

studeras samt bidra till nya kunskaper (Friberg, 2006). Analysmetoden som användes  

är Evans analysmetod beskriven i Friberg (2006). Analysmetoden beskrivs i fem steg. I 

det första steget lästes varje artikel flera gånger om för att få en uppfattning om vad 

artikeln handlade om och en förståelse för artikeln i sin helhet. I det andra steget lades 

fokus på artiklarnas resultat där huvudteman, subteman och citat lästes noggrant för att 

identifiera centrala nyckelfynd i texterna. Det tredje steget innebar att nyckelfynden i 

varje studies resultat skrevs ner på ett separat papper för att på så sätt få en överblick 

över resultatet. I det fjärde steget relaterades de olika studiernas resultat med varandra 

genom att likheter och skillnaderna sorterades ut ur resultaten och markerades med olika 

färger. Med syftet i åtanke formades nya huvudteman och subteman utifrån färgerna. 

Huvudteman beskriver föräldrarnas upplevelser och subteman beskriver hur dessa 

upplevelser uttryckts hos föräldrarna. Därefter lästes materialet om för att reflektera 

över om det finns andra sätt att beskriva materialet. I steg fem författades en text utifrån 

de nya temana, förstärkt med citat från artiklarna, för att läsaren ska få en förståelse för 

innebörden i de nya temana. Citaten är på originalspråk då vi vill undvika att en 

översättning kan påverka innebörden i citaten. En del av citaten i studierna upplevdes 

vara för långa och delar av citaten irrelevanta för att beskriva de teman som 

framkommit. Därför har vid tillfällen endast delar av citaten tagits med i texten. Med 

tecknet // framför citatet menas att hela originalcitatet inte finns med. 

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra huvudteman och nio subteman som presenteras i tabell 2: 

 

Huvudteman Subteman 

Hjälplöshet Ensamhet 

Bristande stöd 

Misslyckande Skuld och skam 

Sorg och ilska 

Utmattning 

Osäkerhet Förlorad kontroll 

Rädsla 

Att vilja hjälpa Behov av förståelse 

Behov av information 

Tabell 2: Huvudteman och subteman. 

 

Hjälplöshet 

Föräldrars upplevelser till sitt barns självskadebeteende innebar en känsla av hjälplöshet  

att inte kunna hantera sin situation där de kände sig ensamma i sitt lidande på grund av 

svårigheter att kommunicera med sitt barn och att tala med utomstående samt brist på 

stöd från vårdare och skolan. 
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Ensamhet 

Föräldrarna beskrev hur de kände sig oförberedda och inte visste hur de skulle gå vidare 

efter upptäckten att deras barn hade ett självskadebeteende.  De upplevde ensamheten i 

att hantera sitt barns självskadebeteende som en skrämmande uppgift. Det kändes som 

av att vara ute på för djupt vatten, att vara i dimman eller att vara strandsatt. Föräldrarna 

upplevde att de inte visste hur de på egen hand skulle kunna bära ansvaret för att hjälpa 

sitt barn, samtidigt som de såg att barnet mådde dåligt vilket innebar en känsla av 

hjälplöshet (Byrne et al., 2008; Oldershaw, Richards, Simic & Schmidt, 2008; Raphael 

et al., 2006; Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 2009; Yip et al. 2003).  

 
I had no idea as to what to do, where to go, how to help... (Byrne et al., 2008, s. 498). 

 

You know all those things that go through your head and if you are without any frame of 

reference, you have no experience of this sort of thing, you are at sea (Oldershaw et al., 

2008, s. 144). 

 

Föräldrarna beskrev hur de upplevde en ensamhet utifrån svårigheten att möta och 

kommunicera med sitt barn, då den unga ljög om anledningen till uppkomsten av sina 

ärr och inte ville prata om sitt självskadebeteende. Föräldrarna försökte konfrontera sitt 

barn men barnet kom istället med bortförklaringar och försökte dölja skadorna denne 

vållat sig. Den bristande kommunikationen mellan föräldrarna och deras barn ledde till 

en känsla av hjälplöshet hos föräldrarna. Ensamheten i att inte kunna nå sitt barn visade 

sig även då föräldrarna kände att de inte kunde påverka de influenser som grupptryck, 

mobbing och internet hade på deras barn. Föräldrarna beskrev en negativ påverkan hos 

den unga av dennes umgängeskrets (Byrne et al., 2008; Oldershaw et al., 2008; Raphael 

et al., 2006; Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 2008; Rissanen et al., 2009; Yip et al., 

2003). 

 
I tried to approach her, but she rejected me. It was very difficult to communicate with her. 

Self-mutilation was and still is a new, unknown and confusion phenomenon to me. I did not 

know how to handle it (Rissanen et al., 2009, s. 1715). 

 

Trots den bristande kommunikationen som föräldrarna upplevde, kunde några 

föräldrar berätta om hur de kom sitt barn närmare (Oldershaw et al., 2008; 

Rissanen et al. 2008).  
 

It´s actually helped me break down some of those barriers because she´s always coming up 

for cuddles now and actually I don´t reject her anymore, and I think that´s because I want 

to and I can. So that´s...I think that´s a really positive thing. So now, you know, I get people 

coming up to me all the time, all four of them, even my 18-year-old 

 (Oldershaw et al., 2008, s. 144). 

 

Föräldrarna kände även en ensamhet i sin situation, då de hade det svårt att tala med 

utomstående om sitt barns självskadebeteende på grund av det ”stigma” som 

självskadebeteendet medförde (Byrne et al., 2008; Raphael et al., 2006; Yip et al., 

2003). Självskadebeteende beskevs som något som det inte pratas högt om i samhället 

vilket gav föräldrarna en känsla av hjälplöshet (Rissanen et al., 2008). Tron att de skulle 

bli dömda av andra för att deras barn hade ett självskadebeteende lämnade föräldrarna 

ensamma i att axla familjens problem och hindrade föräldrarna från att ta emot hjälp 
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från sjukvårdspersonal, familj och vänner (McDonald, O'Brien & Jackson, 2007; 

Raphael et al., 2006). 

 
We were just saying she was sick, that was all. I wasn't going to say more than that to them  

(McDonald et al., 2007, s. 305). 

 

. . . go around trying to cover up, not discussing it in front of family or friends. 

The biggest thing is the isolation, terror and fear . . . it’s a very harsh journey 

 (Byrne et al., 2008, s. 498). 

 

Bristande stöd 

Flera föräldrar beskrev hur de i början hade svårt att tala med vårdpersonal och ta emot 

stöd på grund av alla de känslor som uppkom med självskadebeteendet. Föräldrarna 

behövde tid att hantera sina känslor innan de kunde öppna sig och ta emot stöd från 

vårdpersonalen (Oldershaw et al., 2008; Raphael et al., 2006; Rissanen et al., 2008). 

Trots att föräldrarna upplevde en svårighet att tala om sitt barns självskadebeteende 

kände de att när de väl tagit kontakt med sjukvården så fick de inte det stöd de var i 

behov av vilket skapade en känsla av hjälplöshet. Ett bristande stöd beskrevs utifrån en 

lång väntan på återbesök inom vården angående deras barns självskadebeteende, 

upplevelser av att det inte fanns tillräckligt med personal, samt en bristande bekräftelse 

och uppmuntran från personalen inom vården (Byrne et al., 2008; Raphael et al., 2006). 

Föräldrarna berättade om ett bristande stöd på grund av de negativa attityder de mött 

hos vårdpersonalen i samband med sitt barns självskadebeteende. De negativa 

attityderna kopplades till en okunskap hos vårdarna. Föräldrarna upplevde att 

vårdpersonalen många gånger inte visade intresse för deras barns självskadebeteende 

utan undvek att diskutera ämnet. En känsla av motbjudande mot självskadebeteendet 

och en skeptisk attityd mot föräldrarna hos vårdpersonalen kunde även utläsas av vissa 

föräldrar. Föräldrarna beskrev även att vårdpersonalen många gånger dömde dem för 

barnets självskadebeteende eller inte trodde på dem när de berättade om sitt barns 

beteende. Vårdpersonalens negativa attityd gjorde att föräldrarna upplevde sig 

exkluderade från vården av sitt barn vilket ledde till en känsla av hjälplöshet (Raphael et 

al., 2006; Rissanen et al., 2008; Rissanen et al., 2009). Trots detta beskrev en del 

föräldrar även en positiv attityd hos vårdpersonalen. Vissa föräldrar kände att 

vårdpersonalen var väl insatta i fenomenet självskadebeteende och tog det på allvar. 

 
The health professionals have to deal with the patients haven't they, but I must say I have 

felt, I'm feeling as though I'm trying to deal with this 24 hours a day and I don't know what 

to do for the best, so I don't know if what I'm doing and how I'm dealing with her is helping 

or if I might be making things worse! For all I know it might be totally the wrong, the 

wrong way of dealing with it. You feel like it's been taken out of your hands really without 

being given any kind of instruction (Oldershaw et al., 2008, s. 144). 

 
She waited for the first appointment without any care for two month at home. They (health 

care staff on the ward) just gave me a list of names of private therapists and said that I 

should call them. I called everyone and nobody could care for my daughter because they 

had no time (Rissanen et al., 2009, s. 1715). 

 

It [self-mutilation] was taken seriously but with pertinence (Rissanen et al., 2008 s. 216). 
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Föräldrarna kunde känna en hjälplöshet på grund av det bristande stödet de upplevde 

från skolan. De uttryckte att det fanns en bristande kunskap hos skolpersonal om 

fenomenet självskadebeteende och sätt att hantera ett självskadebeteende. Bristen på 

kunskap, upplevdes av föräldrarna hindra skolpersonalen från att kunna hjälpa, ingripa 

och samarbeta med föräldrarna. Föräldrar kände att om självskadebeteende diskuterades 

mer i skolan skulle personal där kunna vara mer till hjälp för barn med 

självskadebeteende och därmed ett stöd för föräldrarna (Byrne et al. 2008; Rissanen et 

al., 2009).  

 
// Teachers should know about self-mutilation and ways to get help for it. Teachers should 

be told about the demands of society (it might be that parents are unable to help or they just 

have no time to help). Teachers should be told about the growing number of psychic 

disorders among adolescents (Rissanen et al., 2009, s. 1715). 

 

Misslyckande 

Föräldrars upplevelser av att leva med sitt barns självskadebeteende innebar en känsla 

av misslyckande. Misslyckande uttryckte sig i känslor av skuld och skam av att inte 

vara en bra förälder eller att inte kunna tillgodose sina egna och andra 

familjemedlemmars behov. Att misslyckas i att förebygga barnets självskadebeteende 

ledde till känslor av sorg och ilska och de krav som föräldrarna lade på sig själva ledde 

till en fysisk och psykisk utmattning. 

 

Skuld och skam 

Upplevelser av skuld och skam var tydligt framträdande hos föräldrarna och nära 

sammankopplade med en känsla av att ha misslyckats i sin föräldraroll. Föräldrarna 

upplevde skuld över att inte ha upptäckt sitt barns självskadebeteende tidigare utan 

missat de varningssignaler som uppkommit eller förbisett sitt barns problem (Byrne et 

al., 2008; McDonald et al., 2007; Raphael et al., 2006; Rissanen et al., 2008). 

 
How could it have gotten this bad without me knowing? I felt like I had been a really bad 

parent (McDonald et al., 2007, s. 303). 

 

Föräldrarna beskrev hur de först inte förstått eller valt att inte se allvaret i sitt barns 

mående. Att inte ha varit ett tillräckligt stöd för sitt barn för att förebygga 

självskadebeteendet upplevdes som ett misslyckande som förälder och präglades av 

känslor av skuld och skam (Byrne et.al, 2008; Raphael et al., 2006). I flera studier 

började föräldrar även ifrågasätta om omständigheter i deras egna liv skulle ha kunnat 

framkalla att deras barn mådde så dåligt att han eller hon valt att skada sig (McDonald 

et al., 2007; Rissanen et al., 2008; Yip et al., 2003).  

 
[We] decided that our best course of action was not to make a big dramatic fuss and just let 

it unfold and just see if this evaporated. Erm, we realised that there was a sort of element of 

risk in that, but we weren't sure whether this was something that was deeply rooted, and 

erm ingrained as it were, or if this was something that was pretty temporary and would 

pass (Oldershaw et al., 2008, s. 143). 

 

It was like, what have I done?... You tend to blame yourself... I wasn't watching, I wasn't 

caring enough, I wasn't showing enough love, I wasn't giving enough praise (McDonald et 

al., 2007, s. 303). 
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At the time, when she began self-mutilating, we had a lot of difficulties in the family; I had 

divorced and was depressed (Rissanen et al,. 2008., s. 215). 

 

Föräldrar till barn med självskadebeteende kände att de i sin roll som förälder och 

partner blev förändrade, då de fokuserade på barnet med självskadebeteende och 

därmed negligerade sina andra roller. En känsla av skuld uppkom då de kände att de 

misslyckats motsvara sina och andras förväntningar (Byrne et al. 2008; McDonald et al., 

2007). 

  
How do we get back to being a normal family?. . . learn how to balance the situation, so 

that the whole world doesn’t revolve around her.. . . terrible problem is how to deal with 

siblings . . . what to tell them. It’s so unfair to [your] sister and us . . . your sister can’t 

cope with it (Byrne et al. 2008, s.499). 

 

Föräldrarna kände ett misslyckande då de var tvungna att göra ändringar i sitt liv och att 

förbise sina egna behov för att kunna vårda sitt barn (Oldershaw et al., 2008). Att gå ner 

i arbetstid eller sluta arbeta var ett sätt för föräldrarna att vara med sitt självskadande 

barn (McDonald et al., 2007; Raphael et al., 2006). Med detta beslut fick de 

skuldkänslor gentemot sin partner eller sambo för deras ökade arbetsbörda att försörja 

familjen. De kände även skuld gentemot sina andra barn. När föräldrarna gav all sin 

energi och tid med sitt självskadande barn kände de att de försummade sina andra barn. 

Ett dilemma som kunde uppstå hos föräldrarna var att de antingen försummade sina 

självskadande barn eller de andra i familjen vilket upplevdes som ett misslyckande som 

förälder (Byrne et al. 2008; McDonald et al., 2007; Raphael et al., 2006). 

 
The only aspect I find difficult is the fact that she needs so much attention and you´ve got 

the other kids clambering wanting attention as well (Oldershaw et al., 2008, s. 144). 

 

...I have decided I´d um I´d resign. I´m leaving I´ve got a month´s notice to work but um I 

feel that now um that during that time there is no comparison if it comes between my job 

and Alison then Alison obviously comes first and what I do will be go temping and then if 

she needs me I am available... (Raphael et al., 2006, s. 16). 

 

Känslan av misslyckande att inte ha varit en bra förälder ledde till att föräldrarna 

upplevde att det var pinsamt och skamligt att berätta om sitt barns självskadebeteende. 

Skammen gjorde att föräldrarna undvek att prata om sitt barns beteende med andra 

(Byrne et al., 2008; McDonald et al., 2007; Raphael et al., 2006; Yip et al., 2003).  

 

En mamma beskrev hur hon kände när hon gick och handlade med sin dotter som hade 

en kortärmad tröja på sig så att hennes självförvållade ärr syntes: 

 
It was really embarrassing for me (McDonald et al., 2007, s. 304). 

 

Sorg och ilska 

Föräldrarna upplevde en sorg i samband med sitt barns självskadebeteende. Sorgen 

uppkom ur en känsla av misslyckande över att inte ha varit ett tillräckligt stöd för sitt 

barn, då deras barn valt att ta till självskadebeteende för att lindra sina problem istället 

för att komma till dem. Föräldrarna beskrev sorgen som en känsla av att förlora sitt barn 

då de inte längre kände igen sitt barns beteende. De berättade om hur de sörjde det barn 
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de hade innan självskadebeteendet började (McDonald et al., 2007; Oldershaw et al., 

2008; Raphael et al., 2006).  

 
I was very shocked that it could happen to my child I always felt that she could come to me. 

There was no reason for her not to be able to come to me; therefore I failed miserably 

really. And that was quite a shock to me… And I did feel very hurt that that she didn’t come 

to me, I felt there was this change in our relationship... (Raphael et al., 2006, s. 15) 

 

She was the loveliest little girl. It's like erm a breavement really because that person's not 

there anymore (Oldershaw et al., 2008, s. 143). 

 

Sorgeprocessen föräldrarna genomgick gav sig även uttryck i den ilska som flera av 

föräldrarna beskrev. Ilskan beskrevs många gånger vara riktad mot barnet för den 

inverkan självskadebeteendet hade på familjen.  

 
How dare [she]... it's upsetting the whole household (Byrne et al., 2008, s. 498). 

 

Ilskan riktades även mot vårdpersonalen då en del föräldrar inte kände sig 

uppmärksammade av vårdare. Andra föräldrar hade svårt att veta vem de egentligen var 

arga på (Byrne et al,. 2008; Raphael et al., 2006; Yip et al., 2003).  

 

En mamma beskrev sin ilska: 

  
I feel we have gone through stages of feeling angry. Not angry at Alison but angry I don't 

know who we have been angry at actually. We (husband and participant) both felt it on and 

of over the period we have been home but don't know who we are angry at. Not at each 

other, not at her (daughter) just angry and I guess that is just like when you lose, I know 

when my brother died. He died of cancer he was only 47 and I remember feeling angry then 

(Raphael et al., 2006, s. 15). 

 

Utmattning 

Föräldrarna upplevde sig utmattade och misslyckade på grund av den ökade psykiska 

bördan som självskadebeteendet ledde till. Att alltid vara på sin vakt för att försäkra sig 

om sitt barns välmående och säkerhet beskrevs som en utmattande uppgift. 

Utmattningen gav sig uttryck i en ökad trötthet och nedstämdhet hos föräldrarna 

(McDonald et al., 2007; Raphael et al., 2006; Yip et al., 2003). Föräldrarna kände sig 

emotionellt överväldigade på grund av sitt barns självskadebeteende och hade svårt att 

orka med de nya kraven som självskadebeteendet innebar tillsammans med sina 

vardagliga plikter. En del föräldrar beskrev sömnlöshet, depression och en oförmåga att 

jobba till följd av sitt barns självskadebeteende (Raphael et al., 2006; Yip et al., 2003).  

 
// I was totally worn out and felt dizzy at work... (Yip et al., 2003, s. 412). 

 

You know, I just felt low... (Raphael et al., 2006, s. 14). 

 

The phone would go and everything would just tingle.... It affects you in every way...as if 

you could  never let your guard down (McDonald et al., 2007, s. 305). 
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Osäkerhet 

Föräldrar till unga med självskadebeteende upplevde en osäkerhet då de kände att de 

förlorat kontrollen över sitt barn. Osäkerheten på grund av sitt barns självskadebeteende 

uttryckte sig i en rädsla hos föräldrarna. 

 

Förlorad kontroll 

Föräldrarna beskrev att de förlorat kontrollen över familjesituationen då deras barn har 

tagit en maktposition i familjen. Föräldrarna ifrågasatte sin egen förmåga att uppfostra 

sitt barn och upplevde sig osäkra på hur de skulle sätta gränser och regler. De beskrev 

hur osäkerheten kunde skapa en splittring i familjen och en spänning mellan föräldrarna, 

grundad i oenigheter om hur de skulle ta hand om sitt barn (Byrne et al. 2008; 

McDonald, et al., 2007; Oldershaw et al., 2008; Raphael et al., 2006; Yip et al., 2003). 

 
. . . How to parent a teenager because I don’t have a clue. How do I discipline . . . manage 

manipulative behaviour?. . . What limits we should set on them . . . I tend to give in to her 

now (Byrne et al., 2008, s. 499). 

 

För att försöka återta kontrollen över situationen och därmed återfå en säkerhet i sin 

föräldraroll kände föräldrar att de behövde få större insikt i sitt barns liv. Föräldrarna 

upplevde att de var tvungna att inkräkta på sitt barns privatliv för att få reda på vad 

barnet gjorde. Genom att läsa deras dagböcker, e-post och lyssna på barnets samtal 

kunde föräldrar få en större kännedom i sitt barns liv (McDonald et al., 2007; Yip et al. 

2003). För att öka kontrollen över sitt barn ville föräldrarna hela tiden veta vad barnet 

gjorde och iakttog dem i hemlighet samt ökade sin uppmärksamhet (Oldershaw et al., 

2008). Föräldrarna kunde avlägsna tvn från barnets sovrum och koppla ur internet. De 

försökte få barnet att stanna hemma mer, och då inte vara på sina rum, utan där andra i 

familjen vistades för att på detta vis veta vad barnet gjorde (McDonald et al., 2007).  

 

En förälder beskrev hur hon ökade sin uppmärksamhet till sitt barn: 

 
It was like looking after a baby again ... I was hiding the knives, I was hiding any pills … I 

was knocking on her door every 5 minutes. You alright Gabi?  

(Oldershaw et al., 2008, s. 142). 

 

En annan förälder beskrev: 

 
If she went out I used to go into her drawers, which is something I swore I would never do, 

but she was just so secretive and always told lies” (McDonald et al., 2007, s. 305). 

 

Rädsla 

Rädslan av att en självskadeepisod skulle uppkomma ifall de hade för stränga regler 

hemma gav föräldrarna en osäkerhet i hur de skulle uppfostra sitt barn vilket kunde leda 

till att föräldrarna gav efter för barnet. Föräldrarna beskrev hur de går som på äggskal 

runt barnet i sin rädsla för att utlösa en självskadeepisod. Lång väntan på att få hjälp 

från vården byggde på rädslan för att en ny självskadeepisod ska uppkomma (Byrne et 

al., 2008; Oldershaw et al., 2008). Det fanns även en rädsla hos föräldrarna att något i 

deras eget beteende eller i relationen till sitt barn skulle utlösa att självskadeepisod. De 
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beskrev en oro för att göra eller säga något fel. Hos vissa föräldrar fanns även rädslan 

för att deras barn skulle skada sig så allvarligt att skadan ledde till en dödlig utgång 

vilket gjorde tillvaron osäker (Raphael et al., 2006; Yip et al., 2003).  

 
I don´t want to push that button right and make her feel like she´s done something terribly 

wrong...and then she´ll go and do something again, so I don´t say anything to her, which, I 

don´t know, wich is bad I suppose. I should really say something to her I think, but I don´t 

know, I´m scared (Oldershaw et al., 2008, s. 144). 

 

...it was only last week that she said ”you see I didn´t die, and um, perhaps next time I 

will”. And that was all she said. But it was enough to say [to me] whoops don´t push it any 

further (Raphael et al., 2006, s. 16). 

 

 

Att vilja hjälpa 

Föräldrarna beskrev en vilja att hjälpa sitt barn vilket uttrycktes genom ett sökande av 

förståelse för självskadebeteendet som fenomen och ett sökande av information och råd 

angående sitt barns självskadebeteende.  

 

Sökande efter förståelse 

I sin vilja att hjälpa sitt barn beskrev föräldrarna ett sökande efter förståelse till varför 

deras barn hade ett självskadebeteende. Föräldrar beskrev att de ofta hade en aning om 

att deras barn hade ett självskadebeteende innan det uppdagades men då de 

konfronterade den unga ljög deras barn om orsaken till såren, vilket föräldrarna 

upplevde som frustrerande (Oldershaw et al., 2008; Yip et al., 2003). Föräldrarna 

upplevde att deras oförståelse för sitt barns självskadebeteende gjorde det svårt för dem 

att acceptera beteendet vilket visade sig i negativa känslor hos föräldrarna. Föräldrarna 

beskrev till exempel självskadebeteendet som vidrigt och frånstötande (Oldershaw et al., 

2008; Rissanen et al., 2008). I ett försök till förståelse av fenomenet och en vilja att 

hjälpa sitt barn sökte föräldrarna orsaker till självskadebeteendet hos sitt barn. Exempel 

på orsaker som föräldrarna identifierade var att deras barn blivit influerade av andra, att 

de kommit i puberteten, att de sökte uppmärksamhet, att självskadebeteendet var 

trendigt eller ett sätt att lindra oro (Byrne et al., 2008; Oldershaw et al., 2008; Rissanen 

et al., 2008; Rissanen et al., 2009). 

 
Well, I still really do not know what it [self-mutilation] is all about. Why? 

 (Rissanen et al.,  2008, s. 216). 

 

I almost feel that it is a fashionable thing to do. Do you understand what I mean by that? 

The girls have got themselves into a situation where it’s trendy  

(Oldershaw et al., 2008, s. 143). 

 

I think self-mutilation is one of those matters I detest the most. It is nasty  

(Rissanen et al., 2008 s. 216). 

 

Sökande efter information och råd 

För att kunna hjälpa sitt barn ur självskadebeteendet kände föräldrar att de var i behov 

av mer information. Information de ansåg att de skulle ha nytta av var angående 



 

 15 

ungdomars psykiska hälsa samt statistik, orsaker och behandlingar av 

självskadebeteende. Föräldrarna sökte råd om hur de skulle hantera och förebygga sitt 

barns självskadebeteende. Med en större kunskap om beteendet upplevde föräldrarna att 

de skulle vara mer förberedda på att ingripa och identifiera utlösande faktorer. I sitt 

sökande tog föräldrarna hjälp av bibliotek, bokaffärer och internet men de beskrev en 

brist på tillgång till information i dessa medier (Byrne et al. 2008; Raphael et al., 2006; 

Rissanen et al., 2009). 

 
If you have the knowledge and background you feel more confident in dealing 

with it  Byrne et al., 2008, s. 499). 

 

I tried to find information about it (self-mutilation) via the Internet, but there was no 

information in Finnish (Rissanen et al., 2009, s. 1716). 

 

DISKUSSION 

Diskussionen delas upp i metoddiskussion och resultatdiskussion. I resultatdiskussionen 

diskuteras den sista fråga i problemformuleringen; hur kan vården stödja föräldrarna? I 

resultatdiskussionen ingår även praktiska implikationer. 

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie av kvalitativa artiklar valdes för att på bästa sätt svara på studiens 

syfte att beskriva upplevelser hos föräldrar till sitt barns självskadebeteende. Resultatet 

beskriver föräldrarnas subjektiva upplevelser till sitt barns självskadebeteende utifrån 

deras perspektiv. Vi anser därmed att studiens syfte har uppnåtts. Genom att använda 

oss av tidigare forskning i våran litteraturstudie har vi fått ett utförligt material om 

föräldrars upplevelser av att leva med sitt barns självskadebeteende. Det negativa med 

metoden är att tidigare forskning redan kan ha tolkats av andra och blir därmed en 

sekundärkälla. En studie av självbiografier skulle kunna ge oss en mer otolkad bild av 

föräldrarnas upplevelser skrivna ur deras perspektiv. Vi upplevde ändå att metoden gav 

oss ett bra material för syftet och bristen på självbiografier skrivna av föräldrar till barn 

med självskadebeteende gjorde att vi valde att analysera tidigare forskning. 

 

Anmärkningsvärt i datainsamlingen är att inga studier skrivna i Sverige hittades i 

sökningen av forskningsresultat. Resultatet i denna studie ämnar bidra till 

evidensbaserad omvårdnad för sjuksköterskor i Sverige. Därför tycker vi att det skulle 

vara av intresse att ta del av forskning även från Sverige. Syftet i denna studie har inte 

varit att ta hänsyn till olika kulturella normers påverkan på resultatet. Vi vill dock 

nämna en uppmärksammad kulturell skillnad i resultatet i studien av Yip et al. (2003) 

som är publicerad i Kina gentemot studier från västerländska kulturer. Vidare forskning 

av fenomenet med hänsyn till kulturella aspekter kan således vara av intresse. 

Sökningen av forskningsresultat inom området självskadebeteende gav ett begränsat 

resultat. Valet att inrikta oss på föräldrars upplevelser i sökningen minskade resultaten 

ytterligare. Två artiklar exkluderades då de även inkluderade självmordsförsök och 

självmordstankar. Vi valde att exkludera artiklar med självmordsförsök och 

självmordstankar då de skiljer sig mot självskadebeteende i frekvens och syfte hos den 

som skadar sig. Analysmetoden som använts är Evans analysmetod beskriven i Friberg 

(2006). Metoden ledde till nya teman utifrån studiernas resultat. Vi tyckte att liknande 
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teman om föräldrarnas upplevelser var tydliga i artiklarna. Svårigheten i analysen låg i 

att skapa övergripande teman då vi upplevde att flera teman gick in i varandra. Efter en 

första analys kände vi att de övergripande teman som framkom i resultatet behövde 

arbetas vidare med för att kopplingen till syftet skulle bli tydligare. Därför gjordes en 

andra analys där resultatet ännu en gång studerades och nya teman framkom. I artiklarna 

som använts till denna studie är det främst mödrar som är representerade. Enligt 

Hedenbro & Lidén (2002) ses mödrarna många gånger som de som bär huvudansvaret 

för föräldraskapet, men med den föräldrapolitik som vi idag har i Sverige blir det allt 

vanligare att fäderna får en allt större roll i barnets uppväxt. Därför tycker vi att det 

skulle vara intressant med vidare studier om pappors upplevelser av fenomenet.  

 

Resultatdiskussion 

Studien bidrar till kunskap om upplevelser hos föräldrar till unga med 

självskadebeteende. Kunskapen kan vara till hjälp för sjuksköterskan att möta dessa 

föräldrar. Resultatet visar på en stor emotionell påfrestning hos föräldrarna som 

uttryckte en hjälplöshet av att ensamma vårda sitt barn med bristande stöd från 

samhället och vården. Föräldrarna upplevde känslor som skuld, skam, sorg, och ilska i 

misslyckandet att inte kunna vara ett tillräckligt stöd för sitt barn. I studien framkommer 

en osäkerhet hos föräldrarna om hur de ska hantera den nya livssituationen då barnet 

intagit en maktposition i familjen. Föräldrarna beskrev en vilja att hjälpa sitt barn men 

en bristande kunskap om sitt barns självskadebeteende och negativa attityder hindrar 

dem i sin strävan att finnas till stöd för sitt barn. 

 

Hjälplöshet 

Föräldrarna upplevde en hjälplöshet då de inte kände att de fått det stöd de var i behov 

av från vården då de upplevde negativa attityder från vårdpersonalen de mött. 

Sjuksköterskans attityder kan härledas till Wiklunds (2003) förklaring av förförståelse. 

Med förförståelse menas, enligt Wiklund (2003), de tidigare erfarenheter och kunskaper 

som människan bär med sig vilket påverkar hennes sätt att uppfatta omvärlden. 

Förförståelsen uttrycks i människans agerande, tankar och känslor och kan hindra 

sjuksköterskan att objektivt kunna ha ett öppet förhållande till individen och dennes 

livsvärld, i enlighet med Dahlberg et al. (2003). Sjuksköterskans negativa förförståelse 

gentemot fenomenet självskadebeteende kan färga mötet med föräldrarna och hindrar 

dem att se till föräldrarnas livsvärld. Vi tycker att det är viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om sin egen förförståelse om fenomenet självskadebeteende i mötet med 

föräldrarna för att inte låta sin förförståelse hindra henne att objektivt se till föräldrarnas 

livsvärld. Med ett livsvärldsperspektiv i vårdandet kan sjuksköterskan vårda utifrån ett 

etiskt patientperspektiv, där patienten, och även familjen, ses som den främsta experten 

på sig själva, sin hälsa och ohälsa. Om sjuksköterskan ser till föräldrarnas livsvärld kan 

hon eller han, istället för att exkludera föräldrarna från omvårdnaden, vara ett stöd för 

föräldrarna i omvårdnaden av deras barn.  

 

I denna studie kopplar även föräldrarna den negativa attityden de mött i vården till en 

okunskap hos vårdarna. Tidigare studier visar på att sjuksköterskor känner en osäkerhet 

i omvårdnaden av patienter med självskadebeteende (McAllisters et al., 2002; 

Dickinson, Wright & Harrison, 2009; Patterson, Whittington & Bogg, 2007). Utifrån 
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resultatet kan vi se hur föräldrarna upplevde att en bristande kunskap om fenomenet 

självskadebeteende hos sjuksköterskorna ledde till att föräldrarna inte fick ett tillräckligt 

stöd från vården vilket ledde till en känsla av hjälplöshet. Enligt Orem (1991) krävs 

både utbildning och klinisk erfarenhet för att sjuksköterskan ska kunna utveckla 

kunskap och förmågor att utöva omvårdnad. Vi anser att denna studie lyfter fram ett 

behov av att fenomenet självskadebeteende diskuteras mer inom sjukvården. Ett nästa 

steg skulle kunna vara att ta fram en vårdplan för omvårdnad av patienter med 

självskadebeteende och anhöriga till dessa patienter. Detta tror vi skulle kunna öka 

kunskapen om fenomenet och skapa en större säkerhet hos sjuksköterskan att bemöta 

och ge stöd till patienter med självskadebeteende och därmed även deras föräldrar. En 

ökad kunskap om självskadebeteende bland sjuksköterskor kan även skapas genom att 

fenomenet tas upp under sjuksköterskeutbildningen. 

 

Misslyckande 

Föräldrarna i studien upplevde ett misslyckande av att inte lyckats i sin familjeroll vilket 

ledde till en känsla av skuld som även förknippades med skamkänslor. Skam beskrivs 

av Wiklund (2003) som en känsla som uppkommer ur en kränkning av människans 

värdighet och leder till ett lidande för människan. För att komma tillrätta med skammen 

måste lidandet bekräftas (ibid.). Ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden 

är att lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007). Vägen till lindring i lidandet 

innebär att känna sig sedd och betydelsefull. Genom att synliggöra lidandet kan 

sjuksköterskan hjälpa den lidande människan att förstå hur skammen påverkar henne. 

McFall och Johnsson (2006) beskriver i sin analys en koppling mellan skam och lågt 

självförtroende, utanförskap och känslor av att vara värdelös. Upprättandet av en 

skamfri miljö är centralt för att frambringa en förtroendeingivande relation. Den lidande 

människans känslor av värde och accepterande av sig själv kan främjas genom att 

sjuksköterskan aktivt lyssnar på hennes oro och bekymmer samt svarar på frågor om 

skam. För att hjälpa föräldrarna att hantera sina känslor av misslyckande och skam anser 

vi att sjuksköterskan bör vara öppen för föräldrarnas livsvärld och bekräfta deras 

lidande. Utifrån samtal med föräldrarna om den skuld och skam de känner kan 

sjuksköterskan stödja dem i att tydliggöra och förstå sina känslor. Sjuksköterskan kan 

även hjälpa föräldrarna att etablera kontakt med andra yrkesgrupper som till exempel 

psykologer, präster eller kuratorer. Enligt Eriksson (1994) innebär lidandet i sin 

djupaste mening ett döende. Någonting tas ifrån människan och i människans lidande 

uppstår därmed en sorg över det som varit. I studien framkommer hur föräldrarna 

upplevde en sorg då de misslyckats i att förebygga sitt barns självskadebeteende. Denna 

sorg beskrevs av föräldrarna som en känsla av att ha förlorat sin son eller dotter. Enligt 

vårdredaktionen på Västra Götalandsregionen (2010) kan tröst vara att synliggöra och 

acceptera sorgen med dess uttryck samt att inge hopp. Endast det faktum att ha en annan 

människa närvarande kan, i en förtvivlad och utsatt situation, kännas hoppingivande och 

därmed tröstande. Vi ser ett behov hos föräldrarna till barn med självskadebeteende av 

att ha någon närvarande, någon att dela sin sorg med. Sjuksköterskan kan genom att 

finnas närvarande och vara lyhörd för föräldrarnas sorg hjälpa dessa föräldrar att hantera 

sorgen.  

 



 

 18 

Osäkerhet 

Föräldrar till unga med självskadebeteende upplevde i studien en osäkerhet då de kände 

att de förlorat kontrollen över sin situation och barnet tagit en maktposition i familjen. 

Föräldrarnas bristande kontroll över sin situation kan förklaras utifrån Orems (1991) 

egenvårdsteori. I egenvårdsteorin beskrivs närståendeomsorg som människans naturliga 

förmåga att ta hand om omsorgsbehövande i syfte att bibehålla liv och för den 

omsorgsbehövande att fungera och utvecklas fysiskt och psykiskt. Vems uppgift det är 

att vårda en omsorgsbehövande människa grundar sig i sociokulturella normer. Ofta 

utförs närståendeomsorg av föräldrar eller någon annan vårdnadshavare. Enligt 

egenvårdsteorin är sjuksköterskans uppgift att, utifrån närståendes förmågor eller brister 

i utförandet av närståendeomsorg, utvärdera närståendes behov av stöd. Därefter kan 

sjuksköterskan assistera närstående i utförandet av närståendeomsorg. I sjuksköterskans 

roll ingår att stödja närstående i att utveckla tillräckliga resurser för att vårda sitt barn 

(Dennis, 1997). I familjens resurser för att hantera ohälsa ingår samhörighet, flexibilitet 

och kommunikationsförmåga (Kirkevold, 2002a). Samtidigt är det viktigt att 

sjuksköterskans yrkesmässiga omvårdnadsansvar inte läggs på föräldrarna. 

Sjuksköterskan kan tvärtom, i den mån närstående behöver, fungera som en avlastning 

genom att ta över en del av ansvaret från närstående. För att hjälpa familjen att hantera 

den situation som ohälsa i familjen skapar, kan sjuksköterskan genom att upprätta 

familjesamtal hjälpa familjemedlemmarna till en öppenhet dem emellan. 

Familjemedlemmarna uppfattar ofta sjukdomsperioden olika. Familjesamtal ökar ett 

samspel mellan familjemedlemmarna då de kan ta lärdom av varandras upplevelser och 

erfarenheter. Samspelet främjar familjen förmåga att hantera sin situation (Kirkevold, 

2002c). En god familjekommunikation och engagemang kan, enligt Byrne et al., (2008) 

förebygga eller minska självskadebeteendet hos barnet. Vi menar att sjuksköterskan 

genom samtal med hela familjen underlättar för föräldrarna att få en möjlighet att 

diskutera sina upplevelser till sitt barns självskadebeteende tillsammans med sitt barn, 

sjuksköterskan och andra familjemedlemmar. Genom att familjen får dela sina 

upplevelser med varandra kan föräldrarna få ökade resurser till att återfå kontroll över 

situationen. I ett ökat samspel mellan familjemedlemmarna kan en balans skapas i 

maktpositionerna hos familjen. En enighet kan skapas i familjen vilket underlättar 

kommunikationen mellan föräldrarna och deras barn samt föräldrarna emellan. 

 

Att vilja hjälpa 

Föräldrarna i studien beskrev en vilja att hjälpa sitt barn som uttryckte sig i ett sökande 

av förståelse. De sökte förståelse om självskadebeteendet som fenomen och orsaker till 

varför deras barn tagit till denna metod. Problemen som ligger till grund för ett 

självskadebeteende kan ses utifrån Wiklunds (2003) beskrivning av lidande som ett inre 

kaos. Självskadebeteende kan vara ett sätt för den som skadar sig att skapa en ordning i 

kaoset och därmed finna en lindring i sitt lidande. Anhöriggrupper kan enligt Kirkevold 

(2002c) vara en fristad där föräldrarna kan dela kunskaper och erfarenheter om 

sjukdomen med andra i samma situation. Genom anhörigmöten kan anhöriga få mer 

information om behandling, förlopp samt råd om hur de ska klara av vardagen. Vi tror 

att föräldrarna i sitt sökande efter förståelse har ett behov av att förstå sitt barns lidande 

och kunna se till och förstå den ungas livsvärld. Sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna 

att synliggöra den ungas lidande genom att bidra med information och erfarenheter om 

självskadebeteende som en lindring av lidande. Sjuksköterskan kan även fungera som 
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en länk till anhöriggrupper och familjeterapi där föräldrarna kan få en ökad förståelse 

för självskadebeteende och de problem som kan ligga till grund för beteendet.  

 

Praktiska implikationer 

Följande områden kan vara till stöd för sjuksköterskan att hjälpa föräldrar till unga med 

självskadebeteende att finna en lindring i sitt lidande: 

 

 Sjuksköterskan kan genom att tillämpa ett livsvärldsperspektiv i vården se till 

föräldrarnas upplevelser av att deras barn har ett självskadebeteende. 

Sjuksköterskan bör vara medveten om sin förförståelse om fenomenet 

självskadebeteende i mötet med föräldrarna för att inte låta förförståelsen hindra 

dem att objektivt se till föräldrarnas livsvärld. 

 

 En vårdplan för omvårdnad av patienter med självskadebeteende inom 

sjukvården och en belysning av fenomenet i sjuksköterskeutbildningen ger en 

ökad kunskap om självskadebeteende inom sjukvården. 

 

 Sjuksköterskan kan, genom att vara uppmärksam på föräldrarnas upplevelser av 

skuld och skam, i samtal med föräldrarna hjälpa dem att känna bekräftelse i sitt 

lidande och tydligare förstå sina känslor. Sjuksköterskan kan även fungera som 

en mellanhand mellan föräldrarna och andra yrkesgrupper som psykologer, 

präster och kuratorer. 

 

 Sjuksköterskan kan genom att vara närvarande, vara ett stöd för föräldrarna och 

vara lyhörd för den sorg som självskadebeteendet uppbringar.  

 

 Sjuksköterskan kan genom att upprätta samtal med hela familjen hjälpa familjen 

till ett ökat samspel mellan familjemedlemmarna och därmed kan en balans 

skapas i maktpositionerna hos familjen. Genom att familjen får dela sina 

upplevelser med varandra kan föräldrarna få ökade resurser till att återfå kontroll 

över situationen. 

 

 Sjuksköterskan kan, genom att bidra med information och erfarenheter om 

självskadebeteende, hjälpa föräldrarna till förståelse för självskadebeteende som 

ett uttryck för ett inre lidande hos deras barn. Även anhöriggrupper och 

familjeterapi kan hjälpa föräldrarna till en förståelse för sitt barns 

självskadebeteende. 



 

 20 

REFERENSER 

Benzein, E., & Saveman, B-I. (2004). Att vara närstående till en person som drabbats av 

ohälsa. Ingår i Gerthrud Östlinder (red.), (2004). Närståendes behov. Omvårdnad 

som akademiskt ämne III. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.  

 

Byrne, S., Morgan, S., Fitzpatrick, C., Boylan, C., Crowley, S., Gahan, H., Howley, J.,  

Saunton, D., & Guerin, S. (2008). Deliberate Self-harm in Children and Adolescents: 

A qualitative study exploring the needs of parents and carers. Clinical Child 

Psychology and Psychiatry 13(4), 493-504.  

 

Craft, M., & Willadsen, J. (1992). Interventions related to family, Nursing Clinics of  

North America 27, 517–540.  

 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att  

förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dennis, C. (1997). Self-care deficit theory of nursing – concept and applications. St 

 Louis: Mosby-Year Book.  

 

Dickinson, T., Wright, K-M., Harrison, J. (2009). The attitudes of nursing staff in  

secure environments to young people who self-harm. Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing 16, 947–951. 

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber. 

 

Eriksson, K. (2000). Hälsans idé. (2:a uppl.). Stockholm: Liber 

 

Friberg, F. (red.) (2006). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur.  

 

Favazza, A. (1996). Bodies under siege: Self-mutilation and body modification in 

 culture and psychiatry. Baltimore: The John Hopkins University Press. 

 

Hallström, I., & Elander G (2004) Barn och ohälsa. Närståendes behov i samband med 

barns ohälsa. Ingår i  Gerthrud Östlinder (red.), (2004). Närståendes behov. 

Omvårdnad som akademiskt ämne III. Stockholm: (s. 83-90). Svensk 

sjuksköterskeförening.  

 

Hedenbro, M., & Lidén, A. (2002). Att bygga en familj. Stockholm: Liber. 

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteori: analys och utvärdering. Lund:  

Studentlitteratur.  

 

Kirkevold, M. (2002a). Familjen i ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Ingår i Kirkevold,  

M., & Strømsnes Ekern, K. (red.). Familjen i ett omvårdnadsperspektiv. (s. 19-48). 

Stockholm: Liber. 

 

Kirkevold, M. (2002b). Familjens ställning i omvårdnaden. Ingår i Kirkevold, M., &  



 

 21 

Strømsnes Ekern, K. (red.) Familjen i ett omvårdnadsperspektiv. (s. 49-69). 

Stockholm: Liber. 

 

Kirkevold, M. (2002c). Sammarbete med familjen inom psykiatrin. Ingår i Kirkevold,  

M., & Strømsnes Ekern, K. (red.) Familjen i ett omvårdnadsperspektiv. (s. 49-69). 

Stockholm: Liber. 

 

McDonald, G., O'Brien, L., Jackson, D. (2007). Guilt and shame: experiences of parents  

of self-harming adolescents. Journal of clinical health care, 11(4), 298-310. 

 

McFall, L., Johnson, V. (2006) Shame: Concept Analysis. The Journal of Theory  

Construction & Testing 13(2), 57-62. 

 

McAllister, M., Creedy, D., Moyle, W., & Farrugia, C. (2002) Nurses' attitudes towards  

clients who self-harm. Journal of advanced nursing, 40(5), 578-586. 

 

Oldershaw, A., Richards, C., Simic, M., & Schmidt, U. (2008). Parents' perspective on  

adolescent self-harm: qualitative study. The british journal of psychiatry, 193, 140-

144. 

 

Orem, D. (1991). Nursing concept of practice. St Louis: Mosby year book. 

 

Ottoson, H., & Ottoson, J-O. (2007). Psykiatriboken. Stockholm: Liber. 

 

Patterson P., Whittington R. & Bogg J. (2007). Measuring nurse attitudes towards  

deliberate self-harm: the Self-Harm Antipathy Scale (SHAS). Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing, 14, 438–445.  

 

Raphael, H., Clarke, G., & Kumar, S. (2006). Exploring parents' responses to their  

child's deliberate self-harm. Health Education, 106(1), 9-20. 

 

Rissanen, M-L., Kylmä, J., & Laukkanen, E. (2008). Parental conceptions of self- 

mutilation among Finnish adolescents. Psychiatric and Mental Health Nursing, 14, 

212-218. 

 

Rissanen, M-L, Kylmä, J., & Laukkanen, E. (2009). Helping adolecents who self- 

mutilate: parental description. Journal of clinical nursing, 18, 1711-1721. 

 

Socialstyrelsen (2004a). Vad vet vi om flickor som skär sig? Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2004b). Flickor som skadar sig själva. En kartläggning om problemets  

omfattning och karaktär. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2009). Skador och förgiftningar behandlade I slutenvård 2008.  

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Svenska Akademien (2009). Svenska Akademiens ordlista över svenska språket.  

Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 



 

 22 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm:  

Svensk Sjuksköterskeförening. 

 

Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen (2010). Sorg – tröst och stöd. Hämtad 

 2010-04-19 från http://vard.vgregion.se/sv/Sjukdomar-och-

besvar/Sjukdomar/Sjukvardsradgivningen/?CatId=32978&ChapId=32981. 

 

Wedig, M., & Nock, M. (2007). Parental expressed emotion and adolescent self-injury.  

Journal of american academy of child and adolescent psychiatry 46(9), 1171-1178. 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Yip, K., Ngan, M., & Lam, I. (2003). A qualitative study of parental influence on and 

 response to adolescents' self-cutting in Hong Kong. Families in Society, 84(3), 405-

416. 

 

Åkerman, S. (2009). För att överleva – om självskadebeteende. Stockholm: Natur och  

Kultur. 

http://vard.vgregion.se/sv/Sjukdomar-och-besvar/Sjukdomar/Sjukvardsradgivningen/?CatId=32978&ChapId=32981
http://vard.vgregion.se/sv/Sjukdomar-och-besvar/Sjukdomar/Sjukvardsradgivningen/?CatId=32978&ChapId=32981


 

 23 

Bilaga 1 

 

Översikt över analyserade artiklar 
Artikel, 

författare, år, 

land. 

Design Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Exploring 

parents' 

responses to 

their child's 

deliberate 

self-harm. 

Raphael, H., 

Clarke, G., & 

Kumar, S. 

Health 

Education, 

2006. 

Kvalitativ 

studie 

med  

fenomeno

logisk 

ansats. 

Undersöka 

föräldrars  

respons på 

deras barns   

självskadebete

ende. 

Djupgående 

intervjuer. 

En intervju i 

samband 

med att 

sonen eller 

dottern var 

inlagd på 

sjukhus och 

en 

uppföljande 

telefoninterv

ju tre till åtta 

månader 

senare. 

Nio föräldrar 

till sju patienter 

som 

överdoserat 

deltog. 

Patienterna var 

mellan 17-24 år. 

En förälder 

valde att inte 

delta i den 

andra intervjun. 

Upplevelser från 

föräldrarna 

innefattar 

känslor som 

chock, skuld, 

sorg och ilska. 

Föräldrarna 

upplevde även 

att de inte blev 

sedda av 

personal och ett 

behov av mer  

information och 

stöd. 

Medelhög 

kvalitet 

Parental 

conception of 

self-

mutilation 

among finnish 

adolescents. 

Rissanen, M-

L., Kylmä, J., 

Laukkanen, 

E., Journal of 

Psychiatric 

and Mental 

Health 

Nursing, 

2008. 

Finland. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design 

Att beskriva 

självskadebete

ende utifrån 

perspektivet  

hos föräldrar 

till  ungdomar  

med 

självskadebete

ende. 

Djupgående 

intervjuer 

som 

inleddes 

med en 

öppen fråga. 

Intervjuerna 

bandades. 

Fyra föräldrar 

till unga med 

självskadebetee

nde deltog. Tre 

mammor och en 

pappa. 

Föräldrarna 

skulle känna till 

den ungas 

självskadebetee

nde och ge sitt 

godkännande 

till att bli 

kontaktade. 

Fyra 

huvudkategorier 

uppkom: 

Föräldrarnas 

uppfattning av 

självskadebeteen

de som 

fenomen, av 

faktorer som 

bidragit till 

självskadebeteen

de, av avsikten 

med 

självskadebeteen

de och vad 

självskadebeteen

det lett till hos 

barnet och 

föräldrarna. 

Hög 

kvalitet 

Deliberate 

Self-harm in 

Children and 

Adolescents: 

A Qualitative 

Study 

Exploring the 

Needs of 

Parents and 

Careres. 

Byrne, S., 

Morgan, S., 

Fitzpatrick, 

Kvalitativ 

ansats. 

Föräldrars och 

omvårdnadspe

rsonals syn på  

behov i 

relation till att 

stödja dem i 

deras 

föräldraskap 

efter att 

självskadande 

handlingar 

skett. 

Ett 

fokusgrupps

möte som 

dokumenter

ades av en 

professionell 

stenograf. 

Anteckninga

r och 

återkoppling

sformulär 

samlades 

även in. 

25 personer 

deltog varav 15 

var föräldrar 

och tio var 

vårdare. 

Barnen/ungdom

arna var under 

16 år och har  

självskadat eller 

uttryckt tankar 

om att 

självskada. 

Resultatet visar 

på föräldrars 

behov av mer 

stöd att hantera 

situationen och  

information för 

att kunna 

förebygga 

framtida 

incidenter. 

Känslor som 

uttrycks är bland 

annat skuld, 

Medelhög 

kvalitet 
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C., Boylan, 

C., Crowley, 

S., Gahan, H., 

Howley, J., 

Staunton, D. 

& Guerin, S., 

Clinical Child 

Psychology 

and 

Psychiatry, 

2008. Irland. 

isolering, rädsla, 

frustration. En 

känsla av 

oförmåga att  

vara en bra 

förälder och att 

självskadebeteen

det får ett 

centralt fokus i 

familjen. 

A Qualitative 

Study of 

Parental 

Influence on 

and Response 

to 

Adolescents' 

Self-Cutting 

in Hong 

Kong. 

Yip, K-S., 

Ngan, M., & 

Lam, I. 

Families in 

Society, 2003. 

Kina 

Kvalitativ

ansats 

med ett 

holistiskt 

perspektiv

. 

Studera 

föräldrars 

påverkan på 

och respons på 

ungdomar som 

skär sig i 

Hong Kong. 

Bandade, 

djupgående 

intervjuer 

med 

ungdomar 

med ett 

självskadebe

teende, 

deras 

föräldrar 

och 

kompisar 

utifrån tre 

olika 

intervjuguid

er. 

Tre studenter  i 

”secondary 

school” som 

skär sig 

intervjuades 

samt en kompis 

och en förälder 

till varje 

student. 

Studien visar på 

problem i 

relationen 

mellan föräldrar 

och deras barn. 

Föräldrarnas 

respons var 

känslor som 

frustration, oro 

och en känsla av 

oförmåga att 

kommunicera 

med sitt barn. 

Hög 

kvalitet 

Helping 

adolescents 

who self-

mutilate: 

parental 

description. 

Rissanen, M-

L., Kylmä, J., 

& Laukkanen, 

E. Journal of 

clinical 

nursing, 2009. 

Finland. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

ansats. 

Undersöka 

föräldrars syn 

på att hjälpa 

unga med 

självskadebete

ende. 

Djupgående 

intervjuer 

som 

inleddes 

med en 

öppen fråga. 

Fyra föräldrar 

till unga med 

självskadebetee

nde deltog. Tre 

mammor och en 

pappa. 

Föräldrarna 

skulle känna till 

den ungas 

självskadebetee

nde och ge sitt 

godkännande 

till att bli 

kontaktade. 

Tre 

huvudkategorier 

uppkom. En 

beskrivning av 

unga med 

självskadebeteen

de, en 

beskrivning av   

tillvägagångssätt 

att hjälpa dessa 

unga och sätt att 

hjälpa deras 

föräldrar och 

familj.  

Hög 

kvalitet 

Guilt and 

shame: 

experiences of 

parents of 

self-harming 

adolescents. 

McDonald, 

G., O'Brien, 

L., & Jackson, 

D. Journal of 

child health 

care, 2007. 

Australien. 

En 

kvalitativ 

studie 

med en 

hermaneu

tisk och 

fenomeno

logisk 

design. 

Undersöka 

erfarenheter 

hos mödrar till 

ungdomar 

med 

självskadebete

ende och få en 

inblick i hur 

självskadebete

endet påverkar 

deras och 

andra 

familjemedle

mmars 

välbefinnande. 

Bandade 

intervjuer 

med en 

öppnande 

fråga och 

vid behov, 

vidare 

hjälpande 

frågor för att 

hjälpa 

föräldrarna 

framåt i sin 

berättelse.  

6 mödrar till 

ungdomar med 

självskadebetee

nde deltog. 

Inklusions 

kriterier var att  

ungdomarna 

skulle ha ett 

pågående eller 

en historia av 

självskadebetee

nde. 

Föräldrarna 

skulle prata och 

förstå engelska. 

Upplevelser av 

skuld och skam 

uppkom hos 

mödrarna vilket 

formade deras 

reaktioner och 

gensvar.  

Hög 

kvalitet 
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Parents' 

perspectives 

on adolescent 

self-harm: 

qualitative 

study. 

Oldershaw, 

A., Richards, 

C., Simic M., 

& Schmidt, 

U. The british 

journal of 

psychiatry, 

2008. 

England. 

Kvalitativ 

ansats 

med en 

tolkande, 

fenomeno

logisk 

analys. 

En ökad 

kunskap om 

föräldrars 

perspektiv på 

ungdomars 

självskadebete

ende utifrån 

tidigare vård, 

förmåga till 

förståelse, 

emotionell och 

personlig  

påverkan av 

självskadebete

ende och 

förmåga till 

omvårdnad 

och 

framtidshopp.    

Semistruktur

erade 

intervjuer. 

12 föräldrar till 

barn med 

självskadebetee

nde deltog. 

Kriterier för att 

delta var att 

föräldrarna 

skulle vara  

huvudvårdare 

för ungdomar 

mellan 13 och 

18 år med 

självskadebetee

nde. Föräldrar 

som inte var 

medvetna om 

sitt barns 

beteende 

exkluderades. 

Föräldrarna 

misstäckte 

vanligtvis sitt 

barns 

självskadebeteen

de innan det 

uppdagades men 

bristande 

kommunikation 

och svårigheter i 

förståelsen av 

innebörden 

ledde till att 

konfrontationen 

fördröjdes. 

Föräldrarna 

hade svårt att 

förstå och 

hantera 

självskadebeteen

det.  

Hög 

kvalitet 

 


