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Bakgrund:   I takt med att psykisk ohälsa ökar, ökar även antal personer med 

självskadebeteende. Självskadebeteendet ses som ett negativt fenomen i samhället 

och därför upplever personer med självskadebeteende att de blir illa behandlade 

inom vården. Sjukvården upplever patienter med självskadebeteende som den 

besvärligaste patientgruppen. Sjuksköterskor önskar att föräldrar är delaktiga i 

barnets vård. Det kan bli en tvist när barnet själv inte vill att föräldrarna är 

delaktiga, vilket sjuksköterskorna upplever som svårt. 

Syfte:   
Syftet var att belysa föräldrars upplevelse att leva med ett barn med 

självskadandebeteende. 

Metod: 
Uppsatsen är en litteraturöversikt som involverar tio vetenskapliga artiklar. Nio 

kvalitativa och en av kvantitativ studie. Artiklarna är inhämtade från databaserna 

CINAHL, SOCINDEX och PsycInfo. 

Resultat: Analysen av artiklarna skapade fyra huvudteman och fem underteman; 

Familjesituation innefattar underrubrikerna En utmaning för familjen, Känslan av 

utanförskap samt Föräldraskap. Delaktighet innefattar Att bli förd bakom ljuset 

och Att bli tagen på allvar. Behov av stöd och sedan Kunskap. Föräldrarna 

upplevde känslor av hjälplöshet, maktlöshet, sorg och frustration över att inte få 

vara delaktig samt att inte få information för att kunna hantera den svåra 

situationen. Föräldrarna kände att de inte fick tillräckligt med stöd från vården. 

Begriplighet innefattar brist på information. Vården måste bli bättre på att ge 

relevant information till föräldrar som har ett barn med självskadebeteende. 

Vårdpersonalen har verktyg som kan hjälpa föräldrarna att handskas med 

situationen. De bör bjuda in föräldrarna och samarbeta för att uppnå 

välbefinnande hos föräldrarna. Med hjälp av begriplighet och hanterbarhet kan 

föräldrarna finna hopp i den svåra situationen. 

Diskussion: 

Nyckelord: självskadebeteende, föräldrar, upplevelse, självskada 
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Abstract 

Background: 
As mental illness increases, the numbers of people with self-harm also increases. 

Self-harm is seen as a negative phenomenon in society, and therefore people with 

self-harm experience that they are ill-treated in health care. Nurses believe that 

patients with self-harm behavior are the most difficult group of patients to treat. 

Nurses would like the parents to be involved in the child's care. There may be a 

dispute as the children do not want their parent to be involved; therefor this is a 

difficulty according to the nurses.  

Aim: 
The aim was to highlight the parents’ experiences of living with a child with self-

harm. 

Methods: 
The paper is a literature review involving ten scientific articles. Nine qualitative 

and one quantitative study. Articles are retrieved from the databases CINAHL, 

SOCINDEX and PsycInfo. 

Results: The analysis of papers resulted in four main themes and five subthemes; The main 

themes included Family situation, Participation, Support and Knowledge. The 

parents experienced feelings of helplessness, powerlessness, sadness and 

frustration to not be involved and not to obtain information in order to handle the 

difficult situation. The parents felt that they did not get enough support from the 

health care system. 

Discussions: Understandability comprises lack of information. The healthcare must be better at 

providing relevant information for parents who have a child with self-harm. The 

nursing staff has tools that can help parents deal with the situation. Therefore, 

health professionals should invite the parents and work together to achieve the 

well-being of the parents. Using understandability and manageability, parents can 

find hope in the difficult situation. Therefore, it is required that the parents with 

the help of health professionals achieve both understandability and manageability. 

Keywords: self-harm, parents, experience, self-mutilation 
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Inledning 

Första gången vi kom i kontakt med självskadebeteende skapades starka känslor inom oss. Vi 

kände oss illa till mods, frustrerade och provocerade. Varför väljer man att skada sig själv? 

Det var under den verksamhetsförlagda utbildningen inom den somatiska vården som vi stötte 

på fenomenet, en nedstämd flicka som skurit sönder sina armar. Denna händelse har berört 

oss och skapat ett intresse av att få veta mer. Vi märkte att vårdpersonalen kände obehag i 

mötet med självskada och inte visste hur de skulle förhålla sig till det. Uppfattningen av 

ämnet är att det är något skamset och tabubelagt och därför tycker vi att det är ett ämne som 

ska lyftas fram. Starka känslor skapas oavsett om man känner personen som skadar sig själv 

eller inte. Det fick oss att tänka på de som står henne närmast, föräldrarna. Hur är det att vara 

förälder till ett barn som skadar sig själv? 

 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa 

Enligt Folkhälsorapporten (2009) har den psykiska hälsan försämrats i vårt samhälle, speciellt 

bland unga med ångest och depression Försämringen har pågått sedan början av 1990-talet 

(s.80-86). Folkhälsorapportens (2013) statistik påvisar att antalet inläggningar ökat med 30 

procent från 2006 till 2011 i åldrarna 15 till 24 år, på grund av psykisk ohälsa. Kvinnor har 

sämre psykisk hälsa än män och antalet inläggningar är dubbelt så vanliga hos kvinnor än män i 

åldrarna 15 till 24 år. I åldersgruppen 16 till 19 år upplever 29 procent av kvinnorna oro eller 

ångest men bara sju procent av männen (Folkhälsorapporten, 2013). Folkhälsorapporten (2013) 

visar att självmorden minskat sedan 1990-talet men bland unga mellan 15 till 24 år har det 

istället skett en ökning. Självmord är vanligare bland män än kvinnor och bland äldre än yngre 

(s.46). Kvinnor utför dubbelt så många självmordsförsök än män (Socialstyrelsen 2013).  

     Det finns samband mellan ungas livsvillkor och deras hälsa. Psykiska besvär, stress och 

självskadebeteende är dubbelt så vanligt bland flickor än pojkar. Hos flickor kopplas den 

psykiska ohälsan till höga krav, ansvarstagande till skolarbete, relationer, utseende, 

framtidsplaner och ekonomi. Flickors livsvillkor påverkas av konstruktioner av femininitet och 

ojämlika maktbalanser. Dessa livsvillkor bidrar till psykisk ohälsa (Landstedt 2010, s. 5). 

Utifrån ovanstående ses skillnader i genus. Detta kommer belysas mer relaterat till 

självskadebeteende. 

    Alla människor upplever någon gång i livet nedstämdhet, sorg och motgångar vilket inte 

behöver handla om psykisk ohälsa utan kan vara ett helt naturligt tillstånd. Det är först när 
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personen inte klarar av att hantera känslor kring situationen som tillståndet betraktas som 

psykisk ohälsa (Cullberg, 2006, s.19). Statens Folkhälsoinstitut (2010) beskriver olika 

komponenter som kan ligga till grund för psykisk ohälsa; där ibland besvär i form av ängslan, 

stress, oro, självmordtankar, sömnbesvär och allmänt nedsatt psykiskt välbefinnande. I 

Sverige drabbas varannan kvinna och var fjärde man av depression någon gång i livet 

(Wasserman & Nilunger- Mannheimer, 2012). Depression kännetecknas av nedstämdhet, 

tungsinthet och oförmåga att känna glädje och lust. Depression förekommer hos 60 procent 

bland personer med självskadebeteende (De Kloet, Starling, Hainsworth, Berntsen, Chapman 

& Hancock, 2011). 

 

Självskadebeteende 

Historia 

Självskadebeteende är inte ett nytt fenomen. I Markusevangeliet (5:9) i bibeln finns en 

berättelse om Jesus möte med en man som var besatt av en oren ande vid namn Legion. 

Mannen skrek och skadade sig själv med stenar. Självskada förekommer inom religionen. Ett 

exempel på det är shamaner som helar genom kontakt med andevärlden. För att bli shaman 

går man frivilligt med på att skada sin kropp genom tortyr, det vill säga skrapa bort skinn från 

kroppen. Det finns berättelser om martyrer inom den mystiska islamiska traditionen Sufism 

som använder sig av självskada under heliga ritualer. Inom den kristna kyrkan fanns martyrer 

som utsatte sig själva för tortyr. Caterina de´Passi som föddes år 1566 och sedan kallades för 

Sankt Mary Magdalene de´Passi då hon blev helgonförklarad skadade sin kropp på olika sätt. 

Hon piskade sig själv när hon trodde sig vara besatt av djävlar och brände sin hud med het 

vax (Farvazza, 1996, s. 25, 32, 36). Det finns olika berättelser från sekelskiftet 1700-1800 i 

Norden som beskriver kvinnor som skadar sig själva, till exempel genom att svälja nålar eller 

bita sig i fingrarna och ge sig själv örfilar (Johannisson, 1997, s.164-165). 

Sjukhusinläggningar till följd av suicidförsök ökade på 1960-talet. Då upptäcktes det faktum 

att de unga kvinnorna, vilket ofta var fallet, själva tillfogat sig skador utan att syftet var att dö 

(Kessel, 1965). 

 

Prevalens och definition 

Socialstyrelsen (2004a) påvisar att självskadebeteendet ökat det senaste årtiondet i Sverige 

samtidigt som Cleaver (2007), bekräftar liknande utveckling i England. Ovanstående källor 

påvisar även ett stort mörkertal, då många av de som skadar sig själva inte finns med i 
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statistiken. I Sverige har en procent av flickor mellan 13 till 18 år någon gång skadat sig 

själva (Socialstyrelsen 2004a). Socialstyrelsen (2013) skriver att barn i Sverige under 12 år 

sällan skadar sig själva. Självskadebeteendet förekommer mest hos barn mellan 13 till 17 år. 

En femtedel av de som har självskadebeteende upprepar handlingen inom ett år. Studien visar 

även att de som gör upprepade självskadehandlingar har en högre risk för att fullborda ett 

självmordsförsök (Haw, Bergen, Casey & Hawton, 2007).  

     Begreppet självskada innebär att man med avsikt skadar sig själv indirekt och/eller direkt. 

Indirekt självskadebeteende innefattar missbruk, ätstörningar och riskfyllda beteenden. Direkt 

självskada handlar om att skada sig själv kroppsligt genom att till exempel skära sig, slå sig 

själv, amputera någon kroppsdel, dra bort hår, förgifta sig, bita sig med mera, oftast inte med 

suicidavsikt (Fjellman, 2011, s.28; De Kloet et al., 2011). Skärande och förgiftning de 

vanligaste självskadorna följt av strypning och slag mot huvud (Kloet et al., 2011).  

 

Bakgrundsfaktorer  

Orsaken till självskada kan bero på en eller flera faktorer. Ungdomstiden ses som en period i 

livet då myndighetsåldern, könsmognaden, det ekonomiska oberoendet samt familjebildandet 

är i obalans med varandra och kan förklara självskadebeteendet (Socialstyrelsen, 2004a:27). 

Av personer som på ett eller annat sätt skadar sig själva är medelåldern 14 år och de flesta är 

flickor. Depression, historik av trauma, sexuella övergrepp, psykiska sjukdomar, försämrade 

familjeförhållanden, problem i skolan och i vänskapsrelationer kan leda till självskada. Dessa 

riskfaktorer är vanliga och benämns som stressfaktorer (De Kloet et al., 2011). 

Självskadebeteende kan förekomma hos personer med psykiatriska diagnoser, ätstörningar, 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), impulskontrollstörning och personlighetsstörning. 

Personer med borderline personlighetsstörning har oftast självskada som ett symtom 

(Socialstyrelsen, 2013). I internationella diagnosmanualer betraktas inte självskadebeteende 

som en egen sjukdom eller störning (Socialstyrelsen, 2004a). 

    Det finns olika anledningar till varför man skadar sig själv. För en del är det en önskan till 

suicid utan suicidavsikt, uppmärksamhet och ångestlindring medan för andra är det ett rop på 

hjälp att försöka komma bort från svåra situationer (Fjellman, 2011, s.18). Ett impulsivt 

självskadebeteende karaktäriseras av att personen bygger upp en inre spänning som sedan 

släpper när man skadar sig själv och ger en känsla av lättnad (Socialstyrelen, 2004a). En 

förklaringsmodell kan vara att problem i tidiga relationer har skapat svårigheter att kontrollera 

impulser eller att emotionellt reglera negativa känslor. Vissa individer tros ha en medfödd 

sårbarhet vilket kan ge svårigheter om de utsätts för stress under uppväxten. En biologisk 
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förklaring till beteendet kan vara att en genetisk känslighet för kroppsegna endorfiner/opiater 

påverkar smärtkänslighet och stresstålighet. En annan hypotes är en avvikande mognad i 

frontalloben påverkar impulskontrollen. “Smittoeffekter” av självskadebeteende kan 

förekomma inom slutenpsykiatrin, men det finns inga vetenskapliga belägg för det 

(Socialstyrelsen, 2004a).  

 

Genus 

Den typiska personen som skadar sig själv ses som en ung kvinna i tonåren, vars skärande 

grundar sig i psykologiska, biologiska och sociala mekanismer (Johansson, 2010, s.54).  

Men det råder en ovisshet i uppfattningen av genus relaterat till självskadebeende. Klonsky, 

Oltmanns & Turkheimer (2003) menar att det inte finns större skillnader i genus medan 

Ystgaard, Reinholdt, Hysby, Mehlum (2004) påvisar i sin studie att fenomenet är vanligare 

hos det kvinnliga könet. Antalet flickor som skadar sig själv har ökat sedan 1990-talet och tre 

fjärdedelar av de som vårdas för självskadebeteende inom slutenvård är flickor.  

     Självskadebeteendet har fått en kvinnlig stämpel vilket kan få män med 

självskadebeteende att uppleva sig mer udda och utsatta (Courtney, 2000). Kvinnors 

självskadebeteende grundar sig i den västerländska kulturen, där kvinnan växt upp med att 

vara likställd med mansrollen för att sedan växa upp i tonåren och upptäcka de ojämna 

livsvillkoren (Pipher, 1998 s.99). Den västerländska kulturen innefattar ett kroppsideal som 

idag har blivit ett belyst ämne inom massmedia (Conse & Lundin, 2012). Kroppsidealet har 

utvecklat självskadebeteende hos kvinnor vilket innebär att de använder skada för att 

omforma sig, duga samt vara nöjda med sig själva (Johansson, 2010, s.55). 

     Skillnaden man sett mellan män och kvinnor är att kvinnorna riktar ilskan mot sig själva 

medan männen riktar ilskan utåt mot omgivningen, vilket är en förklaring till varför kvinnor 

skadar sig själva mer än män (Socialstyrelsen, 2004b:23). 

 

Att leva med ett självskadebeteende 

Många personer med självskadebeteende upplever sig illa behandlade under somatisk vård. 

Brist på empati såsom hot om att inte få behandling och förnedrande bemötande förekommer. 

Andra upplevde bemötandet kallt, opersonligt och kliniskt. Patienter berättar att de att de inte 

behöver förståelse men att vårdpersonalen ska lyssna på dem och visa att de bryr sig och vill 

stötta dem (Taylor, Hawton, Fortune & Kapur, 2009). I den psykiatriska vården upplevs dåligt 

bemötande. Personer som lever med självskadebeteende menar att de blir behandlade som 
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objekt och inte blir sedda som människor inom vården. Detta på grund av den negativa syn 

som omger självskadehandlingen, att in bli respekterad och inte sedd utefter sina behov 

(Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004). 

     Många upplever att det är positivt att få prata om sitt självskadebeteende med 

vårdpersonalen. Det är även viktigt att vårdpersonalen bjuder in personen att vara delaktig i 

sin egen vård och vårdplanering (Lindgren et al., 2004 & Taylor et al., 2009). Det är 

betydelsefullt att ta del av ny information och att information ges på ett begripligt sätt, något 

som personerna inte alltid upplevs. Ett gott bemötande är viktigt det vill säga att 

vårdpersonalen är genuint bekymrade, visar respekt och inte försöker trycka ned dem (Taylor 

et al., 2009). Personer vill bli sedda och hörda. De önskar även att vårdpersonal ska se under 

ytan hur de mår. Personer med självskadebeteende vill bli sedda som människor med 

tillgångar, längtan, behov och lust, och inte bli sedd som patienter med svårigheter. Det kan 

vårdpersonal göra med vänlighet, öppenhet, artighet och att ge av sin tid. Det är viktigt att bli 

respekterad som människa och inte bli sedd som en diagnos. Att inte bli sedd som en unik 

person med tillgångar och sårbarhet är obehagligt och förhindrar kommunikation mellan 

patient och personal. De känner sig värdefulla när vårdpersonal tar deras problem på allvar. 

Personerna förlitar sig på vårdpersonal som förmedlar ett förtroende till dem och har hopp om 

att de ska må bättre, vilket bekräftar dem. Detta gör det lättare för personer att prata med 

personal om sina bekymmer. (Lindgren et al, 2004).   

     Ungdomar med självskadebeteende kan inte se att deras svåra livsupplevelser har orsakat 

självskadebeteendet. Deras berättelser innehåller luckor, saknar struktur och de behöver hjälp 

att se sammanhang kring sitt sjävlskadebeteende. Omgivningen har inte förståelse för 

beteendet vilket gör att personerna känner sig missförstådda. Det skapar svårigheter med 

relationer till föräldrar och kompisar vilket leder till isolering. I samtal med ungdomar med 

självskada upprepar de ofta att självskadebeteendet är en copingstrategi (Hill & Dallos, 2012). 

Coping kan beskrivas som bemästringsförmåga och innefattar vad en person använder sig av 

för att klara av och hantera inre och yttre krav (Thernlund, 1995). Ungdomar kan prata om 

självskadebeteendet, men har svårt att prata om det som ligger bakom beteendet. De berättar 

att de riktar sin ilska inåt, det vill säga man känner att man förtjänade skadan och behöver bli 

straffad. Ungdomarna beskriver att de föredrar självskada istället för att prata eller tänka 

igenom saker och att de använder självskada som coping när de inte kan prata (Hill & Dallos, 

2012). 
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Sjuksköterskors upplevelser att vårda patienter med självskadebeteende 

Sjuksköterskor upplever patienter med självskadebeteende som den svåraste patientgruppen 

att vårda. Sjuksköterskor uttrycker att det är påfrestande och tidskrävande att vårda 

patienterna samtidigt som det råder personalbrist. De känner sig överarbetade och psykiskt 

utmattade av situationen samtidit beskriver de frustration, hopplöshet och ilska när patienter 

inte blir bättre, får återfall eller manipulerar sjuksköterskorna (Thompson, Powis och 

Carradice, 2008). Osäkerhet, maktlöshet och rädsla påverkar sjuksköterskor och kan skapa 

okontrollerade handlingar hos dem. Ett exempel är när sjuksköterskor skriker och håller fast 

patienterna. De menar att dessa känslor skapades av att hela tiden vara på sin vakt, det vill 

säga att ständigt vara medveten om att patienter kan skada sig själva eller bli lurade av 

patienternas manipulationsförmåga (Wilstand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). Generella 

känslor som uppkommer hos sjuksköterskor är chock, smärta och att de känner sig äcklade av 

fenomenet. En del sjuksköterskor beskriver också sorg och ångest när de känner medlidande 

till patienterna. För att klara av och hantera sitt arbete är stöd och utbildning viktigt för att 

acceptera fenomenet och inte skapa negativa attityder gentemot det. De negativa attityderna 

skapas då ångest och ilska växer när sjuksköterskor inte får ventilera (Thompson, et al., 

2008). De får inte verktyg som ger förståelse för fenomenet om hur de ska ta hand om 

patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskor får inte stöd från medarbetare eller ledning 

vilket leder till sjukskrivningar och högre personalbrist (Wilstrand et al, 2007). Att få stöd och 

uppmuntran från andra kollegor samt kunskapsuppdatering gör att sjuksköterskorna kan klara 

av patienter med självskadebeteende (Thompson et al, 2008). Känslan av att inte vara ensam 

och känna att det finns tid och rum att ventilera sina problem var av stor vikt (Wilstrand et al., 

2007). 

    De flesta sjuksköterskor får förberedelser och information angående patienter med 

självskada. Det finns dessutom riktlinjer för akuta händelser, vilka sjuksköterskor inte haft tid 

till att läsa. De sköterskor som har fått information och läst riktlinjer har generellt en 

sympatisk attityd till självskadebeteende (McCann, Clark & McConnachie, 2007). 

 

Självskada ur ett familjeperspektiv 

Øverland (2010) hävdar att en ung människa som skadar sig själv i regel tillhör en familj. I en 

familj ingår föräldrar som är föräldrar till barnet livet ut. Oavsett om man är förälder till ett 

barn, kan barnet se sina föräldrar antingen som främlingar eller en trygg punkt att alltid luta 

sig mot (s. 256). 
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     Familjebegreppet beskrivs enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012) som 

känslomässiga band mellan olika människor. Vidare använder Benzein et al., (2012) Whalls 

(1986) definition där en familj utgörs av en självutvald grupp som har eller inte har 

blodsband, men upplever sig som en familj. Detta innebär att trots att man är en familj kan 

man väljas bort som familjemedlem på grund av intriger eller obehagliga händelser (Benzein 

et al., 2012).   

     Oavsett vilka attityder sjuksköterskor har till att involvera familjen i omvårdnaden kring 

den psykiskt sjuke är närståendes delaktighet en del i sjuksköterskans profession 

(Socialstyrelsen, 2005, s.10; Benzein, Johansson, Årestedt & Saveman, 2008). Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) samt författningen SOSFS 2011: 9 belyser att närstående ska 

göras delaktiga i patientens vård och behandling. Trots det finns familjer som inte vill bli 

delaktiga eller måste uteslutas för barnets bästa möjliga vård. Rose, Mallinson, Walton-Moss 

(2004) menar att familjer som inte vill bli involverade i barnets vård skapar frustration, 

oförståelse och förvåning hos sjuksköterskor. Denna reaktion kan bero på familjens egna 

problem, fattigdom, rädslan för situationen och den hopplöshet familjen kände. Vidare 

hävdade sjuksköterskorna att motståndet av att vara involverad kunde bero på något annat, det 

vill säga missbruk och rädsla för att det skulle upptäckas. Familjen som en barriär innebär när 

familjens delaktighet påverkar barnet negativt det vill säga barnet började bete sig annorlunda 

när familjen kom på besök, föräldrars förnekande barnets psykiska ohälsa eller ingrep 

olämpligt i barnets behandling. 

     Enligt Øverland (2010) är det inte självklart att ge information till föräldrarna vars barn är 

unga vuxna. När barn växer upp har de olika behov av sina föräldrar och det kan därför vara 

svårt för sjuksköterskan att veta hur de ska informera föräldrarna. Juridiskt sätt finns 

huvudsakligen två lagar i Sverige som är avgörande för informationsflödet från sjukvård till 

förälder; föräldrabalken och sekretesslagen. Föräldrabalken gör sjukvården skyldiga att ge 

information till föräldrarna i syfte att de ska kunna fullgöra och uppfylla sin föräldraplikt. 

Sekretesslagen menar å andra sidan att det råder tystnadsplikt gentemot närstående och 

övriga, om inte patienten ger tillstånd till att ge information. Oavsett hur lagarna är utformade 

ska sjuksköterskan alltid utgå ifrån att föräldrar bör få information (s.257). Sjuksköterskan bör 

försöka förstå vad som ligger till grund för patientens oro för att få tydliga argument som 

stärker valet av sekretess. Om barnet som skadar sig själv väljer att ha sekretess på grund av 

att man inte vill vara en börda för föräldrarna är det sjuksköterskans uppgift att försöka 

övertyga patienten om att information till föräldrarna är positiv. Att vara en börda för 

föräldrarna skapar starka känslor av skuld och skam. Det kan innefatta att man inte vill tynga 
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föräldrarna med ytterligare problem, det vill säga att man känner ett vuxet ansvar, att man inte 

vill avslöja deras missbruk eller allvarliga psykiska störning (s.258).      

     Föräldrabegreppet beskrivs enligt Svenska Akademin (2006) som att vara far eller mor till 

en viss person. Vidare beskrivs faderbegreppet som en mansfigur som avlat ett barn och sedan 

uppfostrat det eller eventuellt enbart fostrat det, en manlig fosterförälder. Moderbegreppet 

beskrivs inte lika ingående men enligt Svensk synonym ordbok (2009) beskrivs moder som 

barnets ursprung, beskyddare, värnare och förälder. Föräldrabegreppet ligger i fokus i enlighet 

med litteraturöversiktens syfte. 

 

Problematisering  

Självskadebeteendet i samhället ökar samtidigt som personer som skadar sig upplever att de 

blir objektifierade i vården, det vill säga uppfattade som en diagnos. Sjuksköterskor belyser 

att patienter med självskadebeteende är de besvärligaste patienterna på grund av känslan av 

maktlöshet och osäkerhet samt brist på kunskap. Inom sjukvården kan det bli en tvist när 

barnet inte vill involvera föräldrarna och sjukvården har sekretess. Sjuksköterskor upplever 

det som svårt då föräldrar ska vara en del av barnets vård. Barnen skadar sig hellre än att prata 

om sina problem, vilket påverkar deras relation till föräldern. Utifrån ovanstående 

resonemang skapas en undran om hur de som står närmast mår och vilket stöd de behöver. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa föräldrars upplevelse att leva med ett barn med självskadebeteende. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

När en familjemedlem drabbas av ohälsa har även resterande familjemedlemmar risk att 

drabbas av ohälsa. Användandet av Aaron Antonovskys teori, känsla av sammanhang lämpar 

sig på ett bra sätt för att belysa föräldrarnas påfrestande känslor och hur de ska klara av den 

svåra situation de befinner sig i. Med hjälp av hans tre centrala komponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet kan vårdpersonal med stödjande insatser förbättra 

föräldrarnas hälsa.  

     Aaron Antonovsky (2005) myntade det salutogena perspektivet som betyder hälsans 

ursprung. Det salutogena perspektivet fokuserar på vad som håller kvar och orsakar hälsa till 

skillnad från ett patologiskt synsätt som utgår ifrån vad som orsakar sjukdom (s. 16). 
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Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang, KASAM utgår ifrån det salutogena 

perspektivet och utvecklades år 1970 under ett forskningsprojekt som undersökte hur 

israeliska kvinnor anpassade sig till klimakteriet. Utifrån forskningsprojektet upptäckte 

Antonovsky att vissa kvinnor klarade av svåra upplevelser och trauman bra medan andra inte 

gjorde det (s. 15).  

    Generella motståndsresurser, GMR som pengar, socialt stöd och jag-styrka är enligt 

Antonovsky (2005) exempel på sådant som ger kraft att bekämpa stressorer. GMR gjorde att 

stressorerna blev begripliga vilket med tiden skapade en känsla av sammanhang (s. 16-17). 

Antonovsky (2005) upptäckte tre teman som senare blev centrala komponenter i KASAM - 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (s. 43). Antonovsky (2005) har skapat ett 

mätinstrument för att mäta människans känsla till livet, om det är strukturerat, förutsägbart, 

påverkbart och begripligt. Mätinstrumentet består av ett frågeformulär med 29 frågor och 

svarsalternativ därtill. Ju högre poäng, desto högre KASAM (s.114-116).   

    Begriplighet - beskriver hur en person upplever stimuli som begriplig. Omvärlden upplevs 

som strukturerad, tydlig och förnuftsmässig istället för kaotisk, slumpmässig och oförklarlig. 

Det handlar om att kunna bedöma sin verklighet på ett stabilt sätt. I intervjuerna framkom det 

att personer med låg begriplighet såg sig själva som olycksfåglar medan personer med hög 

känsla av begriplighet såg framtiden som förutsägbar och att överraskningar går att ordna och 

förklara. 

    Hanterbarhet - beskriver vilken utsträckning en person anser sig ha resurser för att kunna 

möta och hantera svårigheter i livet. Resurser kan vara något som kommer från en själv eller 

andra till exempel en partner, vän eller läkare man kan lita på och räkna med. En person med 

hög känsla av hanterbarhet känner sig inte som ett offer för omständigheter eller orättvist 

behandlad av livet. 

    Meningsfullhet - beskriver vad en person anser meningsfullt i sitt liv och hur delaktig man 

är i processer som skapar ens öde. Personer med hög känsla av meningsfulhet har 

känslomässigt viktiga områden i livet som de är engagerade i. Det handlar om att kunna 

konfronteras med svåra utmaningar, söka mening i dem och komma igenom dem 

(Antonovsky, 2005, s. 44-46). 

 

Metod 

Uppsatsen har utformats i enlighet med Fribergs (2012) förslag att strukturera en 

litteraturstudie. Uppsatsen grundar sig därmed på informationssökning, kritisk granskning av 
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vetenskapliga artiklar samt samband. Sökningen resulterade i tio valda artiklar, en kvantitativ 

och nio kvalitativa, som vidare besvarar syftet i litteraturöversikten. Artiklarna belyser ett 

direkt självskadebeteende hos barn och unga vuxna, kvinnor och män i åldrarna 25 år och 

yngre. 

 

Litteraturundersökning 

Östlundh (2012) beskriver informationssökningen som en process där misslyckanden och 

hopp är helt naturligt. Utifrån misslyckandet skapas nya vägar och ger plats för nya idéer och 

tankar som driver arbetet framåt (s.58) 

    För att få fram information om det valda ämnet användes databaser som enligt Östlundh 

(2012) är ett tidskrävande men relevant sätt att få fram artiklar på (s.63). De databaser som 

användes under denna litteraturöversikt var PsycINFO, CINAHL och SOCINDEX. Den 

databas som innehöll flest användbara vetenskapliga artiklar relaterat till litteraturöversiktens 

syfte var PsycINFO. För att få fram relevanta artiklar användes sökord som framkom med 

hjälp av CINAHL headings. De ord som söktes hamnade sedan i sökhistoriken där de kunde 

kombineras och experimenteras. Östlundh (2012) menar att det blir enkelt och smidigt att 

kombinera samt experimentera med sökorden för att få fram lämpliga artiklar (s.72). De valda 

sökorden innefattade “self-mutilation”, “parents”, “self-harm”, och “experiences”. Orden 

kombinerades tillsammans med AND, som enligt Östlundh (2012) är en boolesk sökteknik för 

att få fram samband mellan orden (se bilaga 1). Med hjälp av artiklar som framkom gjordes 

även en sekundärsökning, då studiernas referenslistor granskades i syfte att hitta andra bra 

referenser (Östlundh, 2012 s.75; Friberg, 2012, s.85).   

 

Urval 

Informationssökningen gav ett flertal artiklar som analyserades. Första urvalet innefattade 

artikelns titel. Andra urvalet skedde i Abstract då det framkom både aktuella samt irrelevanta 

artiklar när översättning gjorts. Abstract är enligt Friberg (2012) en sammanfattning och 

benämns metasyntes. Vidare menas metasyntes att det tidigare resultatet omvandlas till ett 

nytt vilket innehåller det mest relevanta ur artikeln (s.123). 

    I sista urvalet granskades resultatdelen med avsikt att hitta artiklar vars resultat besvarar 

litteraturöversiktens syfte. Artiklarna begränsades i årtalen från år 2003 till 2013 i syfte att få 

relativt ny information. Mer begränsningar gjordes inte då ämnet är snävt och få artiklar 
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framkom. Vidare exkluderades artiklar som var litteraturöversikter samt studier med andra 

perspektiv än föräldrars. 

 

Analys 

Slutligen valdes tio artiklar, vilka framställs i en matris där en kort sammanfattning av 

studierna kan ses (se bilaga 1). Eftersom syftet var att belysa föräldrars upplevelse valdes i 

huvudsak kvalitativa studier vilket Segesten (2012) beskriver som ett sätt att få ut beskrivande 

erfarenheter (s.112). Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger, diskuterades samt granskades 

noggrant för att få ett helhetsperspektiv på studierna. Friberg (2012) benämner denna 

överblick som ett helikopterperspektiv, där samband och skillnader kan ses. Därefter 

kategoriserades dessa i form av likheter samt skillnader, det vill säga liknande teman eller 

nyckelord (Friberg, 2012, s.127). Relevanta stycken, meningar och ord diskuterades samt 

översattes till svenska för att skapa en klarare bild om innehållet. Det gjordes en 

sammanställning av artiklarnas resultat vilket Friberg (2012) benämner som en schematisk 

översikt (s.128). De nyckelord samt teman och subteman som uppkom under den schematiska 

översikten ströks under och sammanställdes i ett dokument för att sedan skapa egna rubriker. 

 

Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som är valda i denna uppsats har genomgått prövning av etiska kommittéer och är 

forskningsetiskt godkända. Gustafsson, Hermerén & Petersson (2005) menar att deltagarna i 

studier ska skyddas och människovärdet ska beaktas (s.80). Innehållet har kritiskt granskats i 

syfte att inte förvanska artiklarnas resultat på grund av fördomar eller andra åsikter. 

Noggrannhet har vidtagits i översättning av texten från engelska till svenska på grund av risk 

för misstolkning. Det finns en risk att i en litteraturstudie välja ut artiklar som stödjer den 

egna ståndpunkten där av var självkännedom av stor betydelse. Utifrån ovanstående 

resonemang har artiklarna granskats ett flertal gånger. Detta med syfte att inte förvränga 

innehållet i de vetenskapliga artiklarna. 

 

Resultat 

I litteraturöversiktens resultatdel framkom fyra huvudkategorier samt dess underrubriker: 

Familjesituation som innefattar underrubrikerna En utmaning för familjen, Känslan av 

utanförskap samt Föräldraskap. Delaktighet som innefattar Att bli förd bakom ljuset och Att 
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bli tagen på allvar. Behov av stöd och sedan Kunskap. Nedan redovisas resultatet som belyser 

föräldrars upplevelser av att ha ett barn med självskadebeteende. 

 

Familjesituation 

En utmaning för familjen  

Att leva med ett barn som skadar sig själv påverkar hela familjens liv och skapar en del ilska 

och frustration kring situationen (Lindgren, Åström & Hellgren- Graneheim, 2010; Byrne, 

Morgan, Fitzpatrick, Boylan, Crowley, Gahan, Howley, Stauntom & Guerin, 2008; Raphael, 

Clarke & Kumar, 2006). Oldershaw, Richards, Simic och Schmidt (2008) lyfter fram 

föräldrarnas upplevelse av att undvika konflikt med barnet vilket även rapporterades i 

Lindgrens et al., (2010) studie där föräldrarna uttrycker att de får “trippa på tå” runt barnet. 

Barnet utvecklar en maktposition som styr hela familjen (Byrne et al., 2008; Raphael et al., 

2006), på grund av rädsla att barnet ska skada sig själv vid för hög påfrestning (Oldershaw et 

al., 2008; Raphael et al., 2006). Barnet blir familjens centrum och hela familjedynamiken 

förfaller när den enbart anpassas efter personen med självskadebeteende (Byrne, et al., 2008). 

    Familjen påverkas inte enbart negativt utav barnet som skadar sig själv (Oldershaw et al., 

2008). En del familjer beskriver det goda som uppstått utifrån den svåra situationen. 

Utmaningen familjen gått igenom tillsammans skapar starkare band och en bättre 

familjerelation (Rose, Cohen & Kinney, 2011; Oldershaw et al., 2008) där 

familjemedlemmarna känner att de kan samarbeta för att klara svåra situationer (Rose et al., 

2011)  

 

Känslan av utanförskap 

Upplevelser av skam och utanförskap var något som gjorde föräldrarna olyckliga (McDonald, 

O’brien, & Jackson., 2007; Byrne et al., 2008; Rose et al., 2011; Lindgren et al., 2010; 

Raphael et al., 2006). I Morgans, Rickard, Noone, Boylan, Carthy, Crowley, Butler, Guerin 

och Fitzpark (2013) studie framkom att den tid föräldrarna lägger på barnet skapar ilska och 

frustration gentemot barnet. Vidare grundar sig ilskan och frustrationen i den negativa synen 

från familjens omgivning (Morgan et al., 2013; Lindgren et al., 2010; Rose et al., 2011). 

Föräldrarna beskriver hur de har isolerats från samhället då människor runt omkring dem 

undvek kontakt och slutade komma på besök, vilket medförde känslor av osynlighet 

(Lindgren et al., 2010).  



 
 13 (31) 

 

    Raphael et al., (2006) hävdar att rädsla för stigmatisering och att bli bemött på ett negativt 

sett gjorde att föräldrar som behövde stöd inte tog kontakt med vårdpersonal och fick det stöd 

de behövde. Några föräldrar som var sjuksköterskor hade tidigare haft negativa åsikter om 

patienter med självskadebeteende vilket gjorde att de upplevde svårigheter och blandade 

känslor kring hur de såg på sitt barns självskadebeteende. Stigmatiseringen gjorde att 

föräldrar kände sig isolerade och ensamma då de försökte att inte prata om och skyla över 

problemet inför familj och vänner (Byrne et al., 2008; McDonald et al., 2007). Föräldrar valde 

också att inte berätta om självskadebeteendet för att de var rädda att belasta eller göra sina 

nära upprörda. Mödrarna i Rose et al., (2011) beskrev hur svårt det var att acceptera att de 

blivit en del av psykiatrin vilket var en källa till skam. Mödrarna kände sig exponerade, 

granskade och analyserade av vårdpersonalen vilket fick dem att skämmas. Media var en källa 

till stigmatisering menade mödrarna, vilket gjorde att folk skulle döma dem om de fick reda 

på om deras barns självskadebeteende. Rädslan för att bli dömd av andra bidrog till ökad 

känsla av skam (McDonald et al., 2007). 

 

Föräldraskap   

En känsla av skuld var något som många föräldrar upplevde (Lindgren et al., 2010; Byrne et 

al., 2008; McDonald et al., 2007; Oldershaw et al., 2008; Rose et al., 2011; Raphael et al., 

2006). Skulden framkallades av känslan över att ha orsakat sitt barns självskadebeteende 

(Byrne et al., 2008). I McDonald et al., (2007) studien framkom det att föräldrar kände sig 

skyldiga till att deras barn var olyckliga och upplevde sådan smärta att de skadade sig själva. 

Utifrån barnets olycka ifrågasatte föräldrar sin relation med barnet och kände att de kanske 

åsidosatt barnet. Det fanns föräldrar som klandrade sig själva för att de inte upptäckt eller 

förhindrat deras barns självskadebeteende (Byrne et al., 2008; Raphael et al., 2006; Rose et 

al., 2011). Enligt Lindgren et al., (2010) blev föräldrar chockade när de insåg att 

vårdgivaren trodde att de orsakat sitt barns självskadebeteende. Att bli beskylld för att ställa 

för höga krav på sitt barn framkallade känslan av totalt misslyckande och att vara en värdelös 

förälder. 

    Föräldraskapet påverkades, begränsades och förändrades när barnet hamnade i centrum 

(Raphael et al., 2006). Det blev svårt att sätta gränser, upprätthålla regler man haft samt 

tillfredsställa sina egna behov (McDonald et al., 2007). Mödrarna i McDonald et al., (2007) 

och Rose et al., (2011) studie upplevde skuld och frustration när de lät barnets 

självskadebeteende gå ut över sin roll som hustru, moder och stöttpelare inom familjen. 

Vidare menar mödrarna att skulden grundade sig i att inte uppfylla de förväntningar som 
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ställdes på dem, både på arbetsplatsen och i hemmet vilket skapade en upplevelse av att vara 

otillräcklig (Rose et al., 2011). Den förlorade föräldrarollen påverkade de andra syskonen då 

deras behov inte blev tillgodosedda (Lindgren et al., 2010; Rissanen et al., 2009; Oldershaw, 

et al., 2007; McDonald et al., 2007). Byrne et al., (2008) beskriver syskonens frustration över 

det syskon som skadar sig själv och hur det påverkade föräldrarna som kände sig förkrossade. 

Vidare menar McDonald et al., (2007) att pressen och stressen ökar i samband med 

svårigheterna i föräldraskapet. 

 

Delaktighet 

Att bli förd bakom ljuset 

Lindgren et al., (2010) och Rose et al., (2011) beskriver delaktighet som ett viktigt område för 

föräldrarna. Föräldrarna menar att ju högre grad av medverkan de har i vårdandet desto mer 

kunskap får de om hur de kan hjälpa sitt barn samt hur de själva kan hantera situationen. 

Vidare beskriver Lindgren et al., (2010) att inte få vara delaktig i barnets vård ledde till stort 

lidande och ifrågasättande om de var bra föräldrar eller inte. Faktorer som att inte bli lyssnad 

till och att inte bli sedd gjorde att föräldrarna tappade förtroendet till vården. En upplevelse av 

att bli förd bakom ljuset utvecklades då målet med vårdandet var att få föräldern att klara av 

sitt barn, inte att hjälpa barnet. När föräldrarna undrade om alternativa behandlingar eller 

försökte delge information anklagades de för att förstöra barnets vård. När föräldrarna 

vistades på avdelningen blev de ifrågasatta varför de kom på besök ofta då personalen menade 

att det påverkade barnet negativt. Detta skapade förvirring hos föräldrarna då de upplevde att 

barnet behövde deras hjälp och stöd. 

    En annan typ av förhindrad delaktighet var när barnet förbjöd föräldrarna från att vara 

delaktiga i vårdandet, vilket innebar att personal inte kunde delge information utan den unga 

personens tillstånd (Raphael et al., 2006). Det utvecklades ett lidande som innefattande 

känslor av frustration, ilska, skuld och ångest av att varken bli bekräftad av barnet eller av 

vårdpersonalen samt att försöka skapa en egen förståelse om vad som hänt med barnet (Rose 

et al., 2011; Raphael et al., 2006). Föräldrarnas ångest grundade sig att i inte ha kontroll över 

situationen och att försöka acceptera kraven om sekretess hos personalen (Rose et al., 2012).  

 

Att bli tagen på allvar 

Rissanen, Kylmä och Laukkanen (2009) menar att de närstående har stor del i vårdandet hos 

personer med självskada då barnet kan få stöttning och i sin tur inte känna behovet av att 
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skada sig själv. Lindgren et al., (2010) beskriver föräldrarnas känslor och tankar kring att få 

vara delaktiga i sin son/dotters vård. Det innefattar känslor av att bli tagen på allvar, bli 

tröstad samt lyssnad på och att få känna sig rofylld. Dessa känslor fick föräldrarna att känna 

sig betydelsefulla, att de hade kunskap, erfarenhet och färdigheter som var viktiga och 

värdefulla för att hjälpa deras barn i framtiden (Rose et al., 2011). Vårdpersonal som visade 

medkänsla betraktades som hjälpsamma, tillförlitliga, äkta och ärliga. Dessa känslor gav 

föräldrarna hopp om förbättring hos sitt barn (Lindgren et al., 2010). Hopp är något som 

föräldrarna i Lindgren et al., (2010) studien belyser som viktigt för att kunna acceptera 

barnets självskadebeteende, där ibland är vikten av information betydelsefull. Likande 

upplevelser beskrivs av mödrarna i Rose et al., (2011) där vikten av att få information, vara 

delaktig och känna sig betydelsefull är viktigt för att kunna känna hopp och styrka. 

 

Behov av stöd 

Det är inte tillräckligt att enbart barnet får hjälp utan familjen behöver också få stöd från 

vårdpersonal (Rissanen et al., 2009). Föräldrarnas behov av stöd från vårdpersonal beskrevs 

som bristfällig och fattig (Lindgren et al., 2010; Morgan et al., 2013; Rose et al., 2011). Det 

bristfälliga stödet ledde till försämrat välbefinnande (Morgan, et al., 2013) och föräldrarna 

fick istället söka stöd hos sin omgivning (Rissanen et al., 2009). Föräldrarna fick söka stöd 

hos andra familjemedlemmar, släktingar, vänner (Lindgren et al., 2010) eller kuratorer på 

barnets skola (Yip, Ngan & Lam, 2003), för att kunna hantera sina känslor (Lindgren et al., 

2010; Yip et al., 2003). Morgan et al., (2013) beskriver att det finns en skillnad i 

välbefinnande hos mödrar och fäder. Kvinnorna har betydligt lägre nivå av välbefinnande än 

männen. 

    Föräldrarna önskade mer uppmärksamhet från personalen. De önskade mer stöd och en 

undran om hur de faktiskt mådde (Lindgren et al., 2010). Raphael et al., (2006) menar att om 

föräldrarna hade fått mer stöd, uppmuntran och uppföljning via samtal skulle deras osäkerhet 

kring självskadebeteende reduceras något. Å andra sidan trots att föräldrarna kände behov av 

att prata med personal framkom känslor av rädsla, en rädsla av stigmatisering att bli bemött på 

ett föraktligt sätt. Det var en pågående process att söka svar, stöd och hjälp för att hantera 

känslor av maktlöshet och hjälplöshet (Lindgren et al., 2010).  

    Att få stöd skulle göra det möjligt för föräldrarna att hantera de påfrestningar som 

självskadebeteendet hade på deras liv (Byrne et al., 2008; Raphael et al., 2006). I Raphael et 

al., (2006) studien föreslår en pappa att alla borde få erbjudas familjeterapi över en längre 
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period då självskadebeteendet kräver tid för att bearbeta och hantera sina egna känslor av vad 

som hänt. Byrne et al., (2008) menar att vikten av att föräldrarna får sitta i en gemensam 

grupp, stötta, dela erfarenheter och upplevelser tillsammans skapar en känsla av trygghet och 

lättnad att man inte är ensam. Att få sina behov tillgodosedda bidrog till frihetskänsla, då 

föräldrarna kände sig lugna och lättade (Lindgren et al., 2010).   

 

Kunskap 

Brist på information var något som många föräldrar upplevde (Yip et al., 2003; Rose et al., 

2011; Byrne et al., 2008; Raphael et al., 2006; Lindgren et al., 2010; Rissanen, Kylmä & 

Laukkanen, 2008). I Raphael et al., (2006) studien framkommer hur föräldrar påverkas på 

grund av brist på information. Att inte få råd och information gjorde att föräldrarnas lidande 

och känsla av hjälplöshet ökade. Även ångesten och förvirringen blev värre då föräldrarna 

inte visste hur de skulle hantera sitt barns självskadebeteende. Föräldrar var rädda för att deras 

beteende skulle orsaka incidenter av självskada. När studien i Storbritannien gjordes fanns 

knappt någon skriftlig information om självskadebeteende. Föräldrarna önskade information 

från vården i form av skriftlig information, vilket även framkom i Byrne et al., (2008) studien. 

Studien visade även att föräldrar behövde information för att förhindra och hantera framtida 

incidenter. I studien av Yip et al., (2003) försökte föräldrar hantera barnets 

självskadebeteende genom materialistisk kompensation i form av pengar och presenter vilket 

de trodde skulle ta bort barnets känsla av frustration och tomhet. Föräldrarna uttryckte stor 

frustration över att de inte kunde hantera sitt barns självskadebeteende. En faders strategi var 

att bli av med barnets självskadebeteende genom att hota med att hugga av sin dotters arm. 

   Trots känslan av att vara hotad och maktlös kände föräldrar att det var tryggt att lita på 

vårdarnas kunskap (Rose et al., 2011). Vårdarna hade kunskap men delade inte med sig av 

den till föräldrar. Det gjorde att föräldrar kände sig utestängda och inte visste hur de skulle 

kunna hjälpa sitt barn. Att självskadebeteende är ett fenomen som inte är diskuterat och som 

många inte har kunskap om framkommer i Rissanen et al., (2008) studie. Därför anser 

föräldrarna i den studien att fenomenet behöver diskuteras. Om ett problem inte pratas om 

försöker man låtsas som att det inte finns och då gör man heller inte något åt problemet 

menade en förälder i studien.      
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Resultatets artiklar bestod av en kvantitativ och nio kvalitativa studier. Enligt Backman 

(2008) riktar det kvalitativa synsättet intresset mot individen och hur hen tolkar och formar 

sin verklighet. Hur individer upplever, tolkar och strukturerar den omgivande verkligheten 

kännetecknar det kvalitativa synsättet (s. 54). Eftersom syftet var att belysa upplevelser 

märkte vi att de kvalitativa artiklarna svarade på syftet tydligare än de kvantitativa artiklarna. 

Trots att de kvalitativa artiklarna beskrev upplevelser på ett mer beskrivande sätt var den 

valda kvantitativa artikeln av stor relevans då statistiken påvisade viktiga resultat om 

välbefinnande och familjesituation. Två kvalitativa artiklar i resultatet hade samma författare, 

samma antal föräldrar och samma könsuppdelning hos deltagarna vilket är fundersamt. Båda 

studiernas deltagare kontaktades genom att deras barn deltog i samma intervjustudie om 

självskadebeteende. Utifrån resonemanget kan det vara samma föräldrar i båda studierna 

vilket kan innebära samma upplevelser i de båda studierna. Trots ovanstående problematik 

valde vi att använda dessa då syften och resultat var olika samt relevanta till syftet. 

   Några av artiklarna hade få deltagare, detta var en brist då vi anser att jämförelserna mellan 

artiklar som görs i en litteraturgranskning inte får samma tyngd med få deltagare. Sex stycken 

artiklar hade mellan tre till sex deltagare. Trots ovanstående problematik valdes artiklarna då 

de innehöll intressanta upplevelser. En brist var att området inte var tillräckligt utforskat i den 

mån som förmodades från början vilket innebar få artiklar som besvarade syftet, vilket 

innebär att litteraturöversikt som lämplig metod ifrågasätts. Friberg (2012) stödjer detta då det 

finns nackdelar med att genomföra en litteraturöversikt om det inte finns tillräckligt med 

forskning att tillgå (s.132). 

        I fyra studier framkom inte vilken ålder barnen befann sig i. Istället använde studierna 

sig av begrepp såsom barn, unga vuxna och vuxna. Det ses som en brist då läsaren inte vet 

definitionen i ålder på dessa begrepp. Detta framkom som problematiskt då föräldrarnas 

upplevelser kan skilja sig åt beroende på vilken ålder barnet har. En styrka är att sju artiklar 

involverar både män och kvinnors självskadebeteende. Med tanke på att fenomenet är klassat 

som ett kvinnoproblem i samhället men också drabbar många pojkar/män var det av intresse 

att även ta del av föräldrars upplevelser till söner med självskadebeteende. Artiklarna belyser 

fler mödrars än fäders upplevelser vilket vi ser som en brist då föräldrar innefattar både 

mödrar och fäder och vi anser att fäders upplevelser är lika viktiga att belysa som mödrarnas. 

Men eftersom forskarna har valt att intervjua fler mödrar än fäder och antalet artiklar som går 
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att hitta utifrån syftet är väldigt begränsat hade vi inget val. Trots att det finns brister i antal 

deltagare och ålder är det en styrka att studierna är geografiskt utspridda och visar på liknande 

resultat runt om i världen med undantag från den kinesiska studien. Skillnaderna kan bero på 

att Kina är en del av den österländska kulturen och inte den västerländska kulturen som övriga 

artiklar.    

 

Resultatdiskussion     

Syftet var att belysa föräldrars upplevelse av att ha ett barn med självskadandebeteende.  Det 

framkom i artiklarna att föräldrarna generellt upplevde skuld, skam, frustration, ilska och sorg 

på grund av beteendet men även känslan av förvirring som uppstått ur oförståelsen över att 

inte få vara delaktig i sitt barns vård. Dessa känslor uppkom för att de inte kunde hantera 

situationen. Utifrån föräldrarnas känslor har vi valt att applicera Antonovskys teori om känsla 

av sammanhang. Antonovsky förklarar i sin modell att trots man gått igenom samma svåra 

fenomen handskas man med situationen olika. En del bevarar sin hälsa medan andra drabbas 

av ohälsa. Han beskriver hur hälsan uppnås genom begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. 

 

Begriplighet 

Föräldrar till barn med självskadebeteende saknar kunskap om samt hur de ska förhålla sig till 

fenomenet. Det är en genomgående problematik i resultatet att föräldrarna uttrycker brist på 

information. Rose et al., (2011) hävdar att det är vårdens ansvar att ge föräldrar kunskap om 

självskadebeteende för att föräldrar ska få kompetens och förståelse. Enligt Antonovsky är 

omvärlden begriplig, när personen förstår den och när verkligheten uppfattas som stabil, det 

vill säga den är tydlig och förklarlig. Föräldrarna upplever inte sin omvärld begriplig då de 

inte förstår den. Resultatet visar även att barnen styr familjen på grund av föräldrarnas 

okunskap hur de ska bete sig. Byrne et al., (2006) pekar på att information och kunskap är 

viktigt för att föräldrar ska bli säkra i sin föräldraroll. En studie visar att sjuksköterskor har 

fått utbildning om självskadebeteende och har relevant information att förmedla till 

föräldrarna (McCann et al., 2007). Därför är det viktigt att personal bör få utbildning när 

utbildning saknas.   

    Föräldrarna var oförstående när de inte fick delge information om sitt barn som var relevant 

för barnets vård. Vidare reflekterade de över att själva inte få information om fenomenet och 

varför deras barn skadar sig själva. Föräldrarna begrep inte varför de inte behövdes eftersom 
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de ville stå närmast barnet. För att bli av med sin oförståelse skapade föräldrarna sig en egen 

uppfattning av vad som hänt. Utifrån ovanstående utvecklas kunskap hos föräldrarna vilket ter 

sig som en hanterbarhet utifrån den begriplighet de själva skapat, det vill säga vad föräldrarna 

tror sig ha hänt. Ett exempel på det är när föräldrarna tar på sig skulden för att ha orsakat 

barnets självskadebeteende. Schröder (2012) stödjer ovanstående då hon menar att närstående 

behöver få kunskap. Kunskapen ger förståelse och verktyg för att klara av situationen (s.154). 

Byrne et al., (2006) stärker detta med att kunskap ger föräldrar styrka för att hantera 

självskadebeteendet. Utifrån ovanstående samt Antonovskys modell ser vi att när oförståelsen 

minskar blir omvärlden begriplig. Schröder (2012) och Byrne et al., (2006) menar att kunskap 

behövs för att uppnå hanterbarhet, vilket ter sig som en hårfin gräns mellan begriplighet och 

hanterbarhet. Antonovsky (2005) stödjer detta då han menar att komponenterna är starkt 

sammanflätade och hanterbarhet är starkt beroende av begriplighet (s. 47-48). 

 

Hanterbarhet 

Föräldrarna uttrycker i resultatet att de saknade hjälp utifrån vilket tyder på hur stor betydelse 

vården har med stödjande insatser. Resultatet visade hur föräldrarnas skam och isolering 

gjorde att vänner och släktingar drog sig undan. Föräldrarna undvek att prata med 

vårdpersonal på grund av rädsla för att bli behandlade på ett nedlåtande sätt. Schröder (2012) 

menar att skammen reduceras genom att avdramatisera mötet, det vill säga att förklara att 

psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Om föräldrarna får möta förstående personal som 

informerar om sjukdomsförlopp och konsekvenser lindras lidandet (s.152). Föräldrarna 

önskade mer stöd, uppmärksamhet och en undran hur de mådde. Stöd och uppmuntran gjorde 

att osäkerheten inför självskadebeteendet reducerades. Ovanstående belyser att 

vårdpersonalen borde få kunskap om föräldrarnas upplevelser för att kunna ge det stöd de 

behöver. På det sättet hjälps hela familjer och speciellt föräldrar att inte riskera att drabbas av 

psykisk ohälsa. Benzein et al., 2012, s. 31) och Wright och Leahey (2005) styrker detta med 

att när en familjemedlem blir sjuk påverkas alla i familjen. Därför menar Benzein, Hagberg 

och Saveman (2008) att det är viktigt att göra familjen delaktig i omvårdnaden och inte bara 

patienten. Möter personalen de närstående som en resurs, det vill säga att de har relevant 

kunskap om sitt barn och formar vårdandet utifrån deras livsmönster skapas ett vårdande där 

allas erfarenheter samt kompetenser kommer till vara.   

      Resultatet visar att när föräldrar känner sig delaktiga i sitt barns vård mår de bättre. Många 

föräldrar upplevde sig inte delaktiga. Pejlert (2004) påpekar att vårdpersonal bör dela med sig 

av sin kunskap om hur den sjuke kan hjälpas och stödjas, och även ta del av närståendes 
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kunskap om patienten (s. 67). Enligt Schröder (2012) uppnås delaktighet genom att 

närstående och personal samarbetar, och att de närstående ses som en resurs och delar med sig 

om kunskap om patienten (s.153-154). Föräldrar upplevde ilska, skuld, frustration och ångest 

när de blev utestängda från barnets vård. Sekretess ska inte hindra närståendes delaktighet då 

närstående behöver få information om patientens hälsotillstånd (Schröder, 2012, s. 153). 

Enligt Pejlert (2004) har patienten rätt att bestämma vem/vilka som är närstående vilket kan 

medföra att den sjuke kan välja att exkludera närstående. Det kan vara svårt för de närstående 

om de blir exkluderade när de vill vara inkluderade (s. 67-68), vilket resultatet även visar på. 

Å andra sidan säger föräldrabalken att föräldrar ska få ta del av information medan 

sekretesslagen belyser patientens egen rätt att bestämma om vem som ska få information. 

Øverland (2010) menar att ovanstående kan bli problematiskt för sjuksköterskor när lagarna 

sätter sig emot varandra och man måste lite på det sunda förnuftet. Vidare hävdar Øverland 

(2010) att sjuksköterskan alltid ska utgå ifrån att delge information till föräldrarna (s.259).  

    I resultatet framkom att föräldrarna upplever påfrestande känslor. Van Wijngaarden, 

Schene och Koeter (2004) ser ett samband med detta då närstående som lever med en person 

med långvarig psykisk ohälsa utsätts för en långvarig påfrestning. Vidare menar van 

Wijngaarden et al., (2004) att detta kan leda till att närstående drabbas av psykisk ohälsa och 

kan behöva professionell hjälp. Föräldrar beskrev att det är brist på stöd. Utifrån ovanstående 

resonemang är vårdpersonalens stöd till föräldrarna väsentligt. Det krävs verktyg för att klara 

av en svår situation. Antonovsky (2005) benämner detta som resurser man har för att uppnå 

hanterbarhet. En resurs står till ens förfogande och ska vara någon man har förtroende till 

exempel en vän, partner eller sjukvårdspersonal (s. 45). Hanterbarhet handlar om i vilken 

utsträckning man klarar av svårigheter i livet. Utifrån resonemanget behöver föräldrar 

vårdpersonal för att uppnå hanterbarhet. Schröder (2012) betonar vikten av att bekräfta den 

närstående genom att få personen att känna sig välkommen, ge personen tid att prata, lyssna 

och ta personen på allvar (s. 152). 

 

Meningsfullhet 

Att skapa mening av svåra situationer är något som föräldrarna upplever som svårt. 

Föräldrarna menar att ilskan, skulden och frustrationen över att inte få information om 

vårdandet kring barnet gör det svårt att finna något positivt ur situationen. Benzien et al., 

(2012) menar att informationen är betydelsefull för att finna hopp och styrka. Föräldrarna 

menar att hopp är något som är viktigt för att kunna acceptera barnets självskadebeteende. Att 

få vara delaktig kan hjälpa den närstående på många sätt genom att se mening i lidandet och 
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att bevara sin egen hälsa (Benzein et al., 2012, s.43). Antonovsky styrker resonemanget då 

meningsfullhet uppnås när man är delaktig i sina livsprocesser. Resultatets artiklar menar att 

föräldrarnas upplevelser av vårdpersonalens bemötande spelade stor roll i att finna mening 

och hopp.      

    Genom att förstå, det vill säga begripa fenomenet skapas en hanterbarhet som vidare 

utvecklar meningsfullhet. Detta betyder att utan begriplighet och hanterbarhet är det svårt att 

finna mening och bevara sin egen hälsa som förälder. Föräldrarna beskriver det positiva som 

skapats av den tidigare svåra situationen. Föräldrarna menar att familjerelationen blivit 

starkare efter det svåra de gått igenom tillsammans. Att konfronteras med svåra utmaningar, 

söka mening i dem och komma igenom dem belyser Antonovsky som ett sätt att uppnå 

meningsfullhet.  

 

Slutsats och kliniska implikationer  

Litteraturstudien visar att det är påfrestande för föräldrar att leva med ett barn med 

självskadebeteende. Föräldrarna är i en utsatt situation och känner många ansträngande 

känslor, vilket kan påverka deras psykiska hälsa. Resultatet visar att behovet av stöd är 

efterfrågat för att föräldrarna inte ska drabbas av psykisk ohälsa. Vikten av att göra föräldrar 

delaktiga, bjuda in föräldrar till samarbetet med vårdteamet och få information ökar 

familjemedlemmarnas välbefinnande. Genom att som vårdpersonal förstå vikten och 

innebörden av att se familjen som helhet, kan ett bättre stöd till familjen ges. Det innebär att 

inte enbart vårda barnet utan även uppmärksamma föräldrarnas känslor och tankar. Många 

föräldrar känner sina barn bäst och har därför stor kunskap om dem att dela med sig av till 

vården. 

     Att som förälder känna sig behövd, respekterad, lyssnad på och tröstad efterfrågas då det 

ger ett stort stöd i den svåra situationen. Vi anser att dessa stödjande insatser ska erbjudas i 

såväl somatisk vård som psykiatrisk vård och att det är en självklarhet i mötet med föräldrar 

då de stödjande insatserna ingår i sjuksköterskans profession.  

     Utifrån resultatet ser vi ett samband mellan lidandet och behovet av kunskap. Kunskap 

innehåller verktyg som hjälper föräldrarna att begripa och hantera situationen samt minskar 

lidandet. Vi tycker att vårdpersonalen ska kunna bidra med kunskap då det skapar en trygghet 

hos föräldrarna. Vi är medvetna om att vårdpersonalen inte alltid har kunskap om 

självskadebeteende men å andra sidan är fenomenet vanligt förekommande och ökar i dagens 
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samhälle. Därför anser vi att vårdpersonal som saknar utbildning ska få möjlighet till 

utbildning. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Syftet i denna litteraturöversikt var att belysa föräldrars upplevelse att leva med ett barn med 

självskadebeteende. De artiklar som framkom var begränsade i antal och därför krävdes 

tålamod att få fram relevant information till syftet. Ämnet är inte tillräckligt utforskat och 

med tanke på att självskadebeteendet ökar krävs det mer forskning på hur föräldrarna berörs 

av detta, men även hur det påverkar hela familjen. Resultatet lyfter föräldrarnas behov av 

kunskap samt brist på förståelse till varför barnet skadar sig själv. Föräldrarna menar att de 

inte vet vilket förhållningssätt de ska ha till barnet och rädslan för att de ska skada sig igen är 

stor. Vi ser att det finns en efterfrågan på hur föräldrar ska hjälpa sina barn att motverka 

självskadebeteendet samt hur de ska förhålla sig till beteendet. Vidare forskning ska 

informera sjuksköterskan om hur hen kan hjälpa föräldrar till att hjälpa sina barn och den 

situation de lever i. Utifrån artiklarnas resultat skapades en undran om vilken relation 

föräldrarna hade till barnet och tvärt om, samt vilken påverkan det har på vårdandet. Vi anser 

att det finns ett behov av vidare forskning om hur vårdpersonal ska bete sig i konflikter 

mellan barn och förälder.  

     Resultatstudierna belyser oftast mödrars upplevelser av att leva med ett barn med 

självskadebeteende. Under litteraturöversiktens gång skapades en undran över fäders 

upplevelser av att leva med ett barn med självskadebeteende. Av de valda studierna i denna 

litteraturöversikt var det enbart ett fåtal män som blev intervjuade. Enligt Morgan et al., har 

fäder till ett barn med självskadebeteende högre välbefinnande än mödrar i samma situation. 

Skiljer sig mödrars och fäders upplevelser generellt åt, och i så fall på vilket sätt?  Vi undrar 

vad det beror på. Kan fäderna hantera situationen bättre och i så fall varför? Svar på dessa 

frågor är något som vi efterfrågar. 
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Analys: Tolkande 

fenomenologisk analys. 

Rissanen, M.-L., 

Kylma, J., & 

Laukkanen, E. 

Helping adolescents 

who self-mutilate: 

parental descriptions 
 

 

2008, 
Finland, 
Journal of 

Clinical Nursing. 

Att undersöka föräldrars syn 

på hur man kan hjälpa 

ungdomar som självskadar. 
 

 

Kvalitativ metod. 
Urval: fyra föräldrar. 
Datainsamling: 

Djupgående intervjuer.  
Analys: Deskriptiv 

innehållsanalys.  

Resultatet visar att unga som skär sig mår bra 

av det men dåligt inombord. Genom att utöva 

aktiviteter ensam eller tillsammans med någon 

upplevs som tryggt. Att vara omtänksam och 

ha en bra attityd underlättar relationen mellan 

barn och förälder. Föräldrar beskriver även 

tacksamhet över den information man fått, 

vad man ska och inte ska göra.   

Morgan, S., 

Rickard, E., Noone, 

M., Boylan, C., 

Carthy, A., 

Crowley, S., Butler, 

J., Guerin, S., & 

Fitzpatrick, C. 

Parents of young 

people with self-

harm or 
suicidal behaviour 

who seek help – a 
psychosocial profile 

2013, 
Irland, 
Child and 

Adolescent 

Psychiatry and 

Mental Health  
 

 

 

Att undersöka föräldrarnas 

välbefinnande, familj 

kommunikation, föräldrarnas 

tillfredsställelse, uppfattat 

socialt stöd, barnets styrkor 

och svårigheter. 

Kvantitativ studie. 
Urval: 130 föräldrar till 

barn mellan 5-18 år som 

medverkade i SPACE 

programmet. 
Datainsamling: 

Frågeformulär. 
Analys: Deskriptiv 

statistik. 

Studien visar att föräldrar till barn med 

psykisk ohälsa har mycket sämre 

välbefinnande än barnet i fråga. Det grundade 

sig i att kommunikation inte existerade inom 

familjen, barnet drabbats av en psykisk 

sjukdom samt att barnet  inte gått i skolan de 

första åren. 
En majoritet av deltagarna skattade sitt sociala 

stöd som dåligt.  

Rissanen, M.-L., 

Kylmä, J., & 

Laukkanen, E. 
 

 

Parental conceptions 

of self-mutilation 

among Finnish 

adolescents 

2009, 
Finland, Journal 

of 
Psychiatric and 

Mental Health . 

Att beskriva finska föräldrars 

syn på barn med självskade- 
beteende. 

Kvalitativ metod.  
Urval: Fyra föräldrar (tre 

mammor, en pappa) 
Datainsamling: 
Djupgående intervjuer. 
Analys: Induktiv 

innehållsanalys 

Starka negativa känslor upplevdes och 

föräldrarna upplevde okunskap kring 

självskadebeteende. De upplevde även 

bristande stöd från personal. Studien belyste 

även att föräldrar med en psykisk sjukt barn är 

mycket mer sårbara än de med friska barn.  

 


