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Abstract 
 

Background: Since the end of the 1990`s the self-harm among adolescents have increased. 

Research is needed on how to improve the ability to care for these patients. That is why it is 

important to investigate how patients who self-harm and the next of kin are encountered by 

the caregivers. 

Aim: The aim of this study was to illuminate the experiences of encounters with caregivers at 

self-harm. 

Method: The study was based on narratives, which in this case means analysis of 

autobiographies. Five autobiographies were analyzed in accordance with a description by 

Dahlborg-Lyckhage. Four of these were written by self-harmers and one by a next of kin. 

Results: Three themes and twelve subthemes emerged which describe both negative and 

positive experiences of encounters with caregivers. The themes were resignation, impotence 

and consideration. Negative attitudes and unprofessional manners were often experienced by 

both the self-harmers and the next of kin. This led to experiences of disappointment, 

disrespect and powerlessness. When the caregivers confirmed and displayed understanding, 

the self-harmers and next of kin experienced consideration in the encounter. 

Conclusion: As a caregiver it is very important to keep in mind that all patients and their next 

of kin are individuals. The caregivers need to be professional, display understanding and 

support. More research increase knowledge and understanding and results hopefully in caring 

encounters.  
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Inledning 

 

Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 visar på en kraftig ökning av unga med ett 

självskadebeteende sedan början av 1990-talet. Senaste åren visar statistiken en liten nedgång. 

Trots detta vårdades, inskrivna på sjukhus, 200 pojkar och 1000 flickor för självdestruktivitet 

under 2010 (Socialstyrelsen, 2011b). Av över 21 000 kontakter till BRIS (2007), av barn och 

ungdomar med psykisk ohälsa under 2006, hade 10 % problem av självdestruktiv karaktär. 

Många med självskadebeteende söker inte vård så med största sannolikhet finns ett stort 

mörkertal i dessa siffror. I media har självskadebeteendet uppmärksammats mer och mer 

sedan mitten av 1990-talet (Johansson, 2010). Drabbade vittnar om vårdmöten utan respekt, 

förståelse, tolerans och stöd. Internet har numera blivit en tillflyktsort för självskadare där de 

knyter sociala kontakter och får stöd från likasinnade. Resursbrist och stress är stora problem 

inom såväl psykiatrisk som somatisk vård, vilket får konsekvenser för vårdpersonalens 

bemötande. Negativa attityder kan medföra vårdlidande för den som mår dåligt. En studie 

visar att närstående till unga med självskadebeteende ofta känner sig ignorerade och utsatta 

för dömande kommentarer av vårdpersonalen (McAllister, Creedy, Moyle & Farrugia, 2002). 

Allmänsjuksköterskan kan i många olika vårdsammanhang möta patienter med 

självskadebeteende som behöver stöd och hjälp. I mötet med dessa, ofta unga patienter, 

kommer sjuksköterskan även att träffa deras närstående som också de behöver stöd. Denna 

studie kommer därför att fokusera på upplevelser av möten med vårdpersonal. 

 
Bakgrund 

 

Självskadebeteende  
 

Självskadebeteende är inte något nytt fenomen. Redan i Bibeln finns det beskrivet hur en man 

skadar sig själv med hjälp av stenar. I dag används ordet självskador för att benämna skador 

på sin kropp som tillfogats genom att skära eller rispa sig med hjälp av rakblad, knivar, glas 

eller andra vassa föremål (Samuelsson, 2001). Många bränner sig även med cigaretter. Att 

självskada görs oftast inte i suicidsyfte utan är en ångestreducerande handling. Det är ett sätt 

att avlasta en inre psykisk smärta som ångestsymtom med en yttre mer begriplig smärta 

genom ett tydligt kroppsligt uttryck. Många med självskadebeteende har även någon annan 

form av psykisk ohälsa som ätstörning, missbruk eller har en så låg självkänsla att de upplever 

sig som obegåvade. Självskadebeteende är inte kategoriserat som en sjukdom i de 

diagnostiska manualerna, DSM-IV eller ICM-10, utan ingår som ett symtom vid Borderline 

personlighetsstörning. Storbritannien och WHO har under senare år använt namnet Deliberate 

Self-Harm, DSH, för självskadebeteende (Stiftelsen allmänna barnhuset, 2008). Detta 

samlingsnamn för självskadebeteende, DSH, omfattar allt ifrån icke livshotande 

förgiftningsförsök och självtillfogade kroppsskador till avsiktligt livshotande handlingar. 

Favazza (1996) definierar självskadebeteende som en avsiktlig förändring eller att förstöra 

den egna kroppens vävnad utan avsikt att begå självmord. Beteendet delas in i två olika 

kategorier; det kulturellt och socialt sanktionerade självskadebeteendet samt det patologiska 

självskadebeteendet. I det patologiska beteendet inkluderas det måttliga självskadebeteendet, 

vilket hävdas vara den vanligaste formen. Detta beteende kan ibland vara tvångsmässigt och 

klassas då som en impulskontrollstörning. Det måttliga självskadebeteendet är vanligast i 

tonåren och tar sig uttryck som att skära eller bränna sig. Favazza (1996) menar att många av 

dessa ungdomar har varit utsatta för emotionell försummelse eller övergrepp under 

barndomen. Grövre former förekommer undantagsvis och då vid exempelvis autism, 
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utvecklingsstörning eller i svåra psykotiska tillstånd. Enligt Socialstyrelsen (2004) är det 

nödvändigt att skilja på självskadebeteende utan avsikt att dö från ett självmordsbeteende med 

önskan att ta sitt liv för att kunna utarbeta fungerande behandlingsmetoder. Det viktigaste 

förebudet om ett fullbordat självmord är ett tidigare självskadebeteende och självmordsförsök. 

 
Orsaker till självskadebeteende 
Det finns åtskilliga orsaker till självskadebeteende. En kombination av biologiska, 

psykologiska och sociala mekanismer antas ligga bakom (Socialstyrelsen, 2004). 

Självskadebeteende kan uppträda som komplikation vid psykisk sjukdom som exempelvis 

depression, ångest, bipolär sjukdom och borderline personlighetsstörning. Människor med 

självskadebeteende har ofta någon gång varit utsatta för någon form av allvarligt trauma, 

såsom mobbning, barnmisshandel eller sexuella övergrepp. Enligt Favazza (1996) är ett 

sexuellt utnyttjande i barndomen en vanlig orsak till ett senare självskadebeteende. 

Socialstyrelsen (2004) beskriver att upprepade traumatiska upplevelser kan leda till att känslor 

av aggressivitet och vrede lagras inom individen. Dessa känslor kan senare i tonåren väckas 

till liv och riktas mot den egna kroppen. Att skada sig själv blir därmed ett sätt att överleva 

samtidigt som det är ett sätt att be om hjälp. De flesta ungdomar i dag har många möjligheter 

och en stor frihet. Detta är positivt men ställer samtidigt höga krav på individen, vilket kan ge 

osäkerhet och innebära stora påfrestningar. Höga ljudnivåer, många relationer och negativ 

stress gör det svårt för barn och ungdomar att koppla av och få tillräcklig vila och sömn. Det 

är inte ovanligt i dag att riktigt unga har fulltecknade almanackor och känner stress från både 

kompisar, skolarbete, föräldrar, internet, sport- och fritidsaktiviteter. Självskadebeteende är 

mycket vanligare bland flickor än bland pojkar. Borderline personlighetsstörning, som har 

självskadande som symtom, är minst dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män. Orsakerna 

till den tydliga könsskillnaden i självdestruktivt handlande kan vara ett uttryck för hur 

samhällets förväntningar på pojkar kontra flickor skiljer sig åt. Enligt Socialstyrelsens rapport 

är det sannolikt att många pojkar dämpar sin ångest på mera aggressiva och utåtagerande sätt 

än att skära sig själva. Det inåtagerande skärandet passar bättre in på föreställningen om 

kvinnor som passiva underordnade objekt (Socialstyrelsen, 2004; Johansson, 2010). 

 

I en studie av Garisch och Wilson (2010) påvisas samband mellan alexitymi och 

självskadebeteende. Alexitymi innebär att en individ har svårigheter med att identifiera och 

uttrycka sina känslor i ord. En bristande förmåga att fantisera gör att individen fokuserar på 

fysiska detaljer. När känslor inte kan uttryckas genom språket tar det sig ofta kroppsliga 

uttryck varvid psykosomatiska störningar kan uppstå (Nationalencyklopedin, 2011a). 

Alexitymi ger i förlängningen problem med både kommunikation och förmåga att hantera det 

sociala livet (Garisch & Wilson, 2010). Författarna anser att alexitymin ökar risken att 

drabbas av exempelvis depression, posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, eller att bli utsatt för 

mobbing vilka alla är grunder för att utveckla självskadebeteende. Genom att skada den egna 

kroppen uttrycker individen sina känslor. 

 

O´Connor, Rasmussen och Hawton (2009) anser att självdestruktivitet hos någon av ett barns 

familjemedlemmar är en stark indikation för utvecklande av självskadebeteende men också 

vid en osäkerhet kring den egna sexualiteten. Författarna menar att denna osäkerhet ofta har 

sitt ursprung från tidiga sexuella övergrepp. En annan studie (Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 

2008) visar att tidigare upplevda konflikter och en rädsla för våld kan orsaka 

självskadebeteende men även att upplevelser av ensamhet och dålig självkänsla kan vara 

bakomliggande drivkrafter. Bidragande faktorer till självskadebeteende kan alltså vara helt 

vanliga tonårskänslor och upplevelser, något som många unga erfar under puberteten. En 

känsla av att inte duga leder till frustration och ilska. Genom att skada sig och att se blodet 
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rinna upplevs en tillfällig kontroll och ett välmående som ger en sorts lindring i lidandet. 

Självskadebeteende som lindring i lidande kan förstås i förhållande till 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 omgivningen 

förmedlar. Genom att människan upplever att hon inte kan leva upp till sina egna eller 

omgivningens förväntningar uppkommer lidande. För att bemästra detta inre och yttre kaos 

kan människan känna att hon behöver ta avstånd från oönskade sidor hos sig själv och 

utvecklar ett kompenserande jag som stämmer bättre överens med den bild omgivningen har. 

Genom detta kompenserande jag kan människan både få bekräftelse av omgivningen och 

förmedla sitt lidande till omgivningen.  

 
Ett ökat självskadande 
Adler och Adler (2007) menar att anledningen till att självskadande har ökat kan hänga ihop 

med att själva handlingens betydelse har förändrats. Från att tidigare mest setts som ett tecken 

på psykisk ohälsa förklaras idag självskada mer och mer som ett självvalt uttryckssätt, ett 

sociologiskt fenomen. Den ökande synligheten i media och vetskapen bland allmänheten kan 

också i stor grad bidra till en spridning av beteendet. Johansson (2010) beskriver att Internet 

ger den enskilda personen som självskadar sig en möjlighet att möta sympati och finna ett 

socialt sammanhang som ofta saknas. Teman som lyfts fram från intervjuer med flickor som 

skär sig var att internetsajterna upplevs som platser för empati, förståelse, gemenskap men 

även som coping-strategi. Att må dåligt är det som sammanför forumskribenterna allra mest, 

ofta mer än själva skärandet. Enligt Johansson (2010) är ”dåligmående” (s.116) inte bara en 

sinnesstämning eller ett ohälsotillstånd. Dåligmående blir en sorts övergripande position, 

något att identifiera sig med. Interaktionen på internet kan utgöra ett viktigt stöd för isolerade 

individer men kan även normalisera och förvärra självskadandet. Medan personal inom 

psykiatrisk vård ofta ser självskadandet som ett tecken på svaghet eller ett tecken på sjukdom 

beskriver ungdomar på forum och i intervjuer sitt självskadande som ett medel för att 

handskas med svårigheter. Johansson (2010) menar att anledningen till att söka psykiatrisk 

vård är att bekräfta och legitimera sitt dåligmående och att kunna få en möjlighet att må 

bättre. På samma gång uppfattas den psykiatriska vården som svårtillgänglig med 

neddragningar och långa köer. Det faktum att vårdsystemet bara prioriterar de riktigt sjuka 

kan ha fått som en effekt att fler självskadat sig. För att bevisa behov av hjälp måste de visa 

att de är sjuka (Johansson, 2010). 

 
Behandling vid självskadebeteende 
Det finns få studier gjorda som kan ge underlag för behandlingsåtgärder vid 

självskadebeteende (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2008). Enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (2005) kan behandlingen vid självskadebeteende variera men 

vanligtvis består den av farmakologisk behandling med någon form av stödsamtal och/eller 

psykoterapi. Vid diagnosen Borderline personlighetsstörning har konstaterats ett visst 

begränsat vetenskapligt stöd för att dialektisk beteendeterapi, DBT, kan leda till både minskat 

självskadebeteende och färre behandlingsavbrott. I dialektisk beteendeterapi ingår 

väletablerade tekniker från kognitiva och beteendeinriktade terapier, ofta beskrivna under 

samlingsnamnet KBT. KBT går ut på att lära sig identifiera och hantera tankar samt hur 

patienten kan skapa en förändring i sitt dagliga liv. Utöver detta integreras även ett dialektiskt 

perspektiv. Detta för att patienten ska lära sig att bekräfta och acceptera sina känslor och 

upplevelser för att om möjligt hitta en lämplig behandlingsväg. Dessa beteendeförändrande 

tekniker och metoder genomförs i flera olika steg i form av individterapi, gruppterapi och 

telefonstöd. Kontakten mellan patient och behandlingsteam är omfattande under DBT. För 
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övriga psykoterapiformer finns endast ett svagt eller ett obefintligt vetenskapligt stöd. Terapi 

med problemlösning som grund har visat förbättringar i depressionssymtom hos ungdomar 

med självskadebeteende. I en Cochrane-översikt (James, Soler & Weatherall, 2005) visas 

goda behandlingsresultat när det gäller kognitiv beteendeterapi för ungdomar med 

ångestsymtom, en av riskfaktorerna för självdestruktivt beteende. 

 
Sjuksköterskans omvårdnad 
 

Bemötande definieras som uppträdande mot någon (Nationalencyklopedin, 2011b). Enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) ska 

sjuksköterskans bemötande mot patienten präglas av respekt, lyhördhet och empati. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska en god vård vara lättillgänglig och omfatta 

respekt för individens integritet, värdighet och självbestämmande samt främja en god relation 

mellan vårdpersonal, patient och närstående. I ett etiskt patientperspektiv ska patienten alltid 

ses som experten på sig själv och sitt lidande (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). I vissa vårdsituationer måste ett familjeperspektiv tillämpas. Närstående 

behövs vid vård av barn och minderåriga samt vid ohälsotillstånd där det inte finns enhetliga 

riktlinjer för behandling. Sjuksköterskan har skyldighet att informera och göra patienten 

delaktig (Socialstyrelsen, 2011a). Genom vårdpersonalens bekräftelse får patienten styrka och 

kan slappna av i mötet (Dahlberg et al., 2003). Att skapa en relation till patienten måste därför 

vara målsättningen för vårdpersonalen. Här är det viktigt att det finns en kommunikation som 

leder fram till en gemensam uppfattning om situationen och som skapar tillförlitlighet och 

trygghet. Den målsättningen är nådd när patienten kan känna att ”jag litar på dig”.  

Omvårdnadsteoretikern Travelbee (2001) anser att kommunikation är en av sjuksköterskans 

viktigaste redskap. Genom att kommunicera och interagera kommer sjuksköterskan och 

patienten närmare varandra. Öppna frågor och reflektion hjälper sjuksköterskan att lära känna 

patienten och få förståelse för dennes situation och behov.  

 

Med stöd av vårdvetenskapen ska sjuksköterskan lägga fokus på människans unikhet 

(Dahlberg et al., 2003). Genom att bjuda in patienten i samtalet och ta del av patientens egen 

historia och egna upplevelser kan sjuksköterskan få en förståelse för just denna individ. 

Perspektivet blir då patientens egen livsvärld och vad lidande och välbefinnande innebär för 

just honom/henne. Sjuksköterskan behöver möta patienten så förutsättningslöst som möjligt 

och vara öppen och följsam för patientens levda värld. Om sjuksköterskan istället använder ett 

generaliserande resonemang i bemötandet av en enskild individ så försvinner alla nyanser. Ett 

generaliserande ger inte en genuin förståelse utan den anpassas bara till sjuksköterskans 

förförståelse. Ett beteende hos en patient eller en händelse kan bli förenklat till något helt 

annat. Det som faktiskt hänt kan genom generalisering reduceras till något som är ”typiskt” 

för en grupp människor istället för ett uttryck för en patients försök att hantera sin 

livssituation.  

 

Näslund (1998) menar att vårdpersonalens bemötande i allra högsta grad bestäms av deras 

attityd. Är attityden nedsättande och avståndstagande förmedlas detta till patienten via 

kroppsspråk, blickar och tonfall vilket kan leda till en smärtsam upplevelse. Hos 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal väcker självskadebeteendet ofta frustration, maktlöshet 

och osäkerhet (McAllister, Creedy, Moyle & Farrugia, 2002). Detta drabbar både patient och 

närstående. Ett bemötande med nonchalans och dömande kommentarer kan enligt studien 

orsakas av både kunskapsbrist och stress men även av en lägre prioritering, speciellt vid 

akutmottagningar där självskadorna sällan bedöms som livshotande (McAllister et al., 2002). 
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Problemformulering 

 

Självskadebeteende är ett komplext handlande av en människa som mår dåligt. Det är ett ofta 

missförstått beteende och svårt att hantera, både för personal inom den somatiska vården och 

inom den psykiatriska vården. Fastän självskada ofta känns igen som en psykisk hälsofråga 

finns det en brist på klinisk förståelse hur det verkligen är för personen själv. Genomgången 

litteratur visar på negativa upplevelser i mötet med vårdpersonal. Varken den självskadande 

eller de närstående ska behöva uppleva oförståelse eller en vård utan stöd. Negativa 

upplevelser kan göra att unga inte söker hjälp av den professionella vården utan istället söker 

sin trygghet på internet bland de som förstår dem bättre. Eftersom de som självskadar sig ofta 

är minderåriga drabbas de närstående än mera i form av oro, skuld och skamkänslor. 

Sjuksköterskor kan komma i kontakt med självskadebeteende inom många av hälso- och 

sjukvårdens områden. I dessa möten har både patienten och de närstående rätt till adekvat 

stöd. För att kunna ge stöd och mötas på ett adekvat sätt behöver sjuksköterskor kunskap om 

upplevelser av vårdpersonalens bemötande, både ifrån de som självskadar sig och ifrån 

närstående, vilket är vad denna studie fokuserar på. 

 
Syfte 

 

Syftet med denna självbiografistudie var att belysa upplevelser av vårdpersonalens bemötande 

vid självskadebeteende. 

 
Metod 

 

Den metod som valts för denna studie är analys av självbiografier beskriven av Dahlborg-

Lyckhage (2006). Studien bygger på narrativer, vilket innebär analys av berättelser. Genom 

att göra kvalitativ analys av narrativer i form av självbiografier används den egna livsvärlden 

som utgångspunkt. Författarens egna unika livsbeskrivningar och upplevelser av 

vårdpersonalens bemötande lyfts fram och tolkas. 

 
Urval och datainsamling 
 

Sökning har gjorts på Libris biblioteksdatabas med sökordet självskadebeteende vilket gav 95 

träffar och sökorden självdestruktivitet och biografier vilket gav 6 träffar. Genom en sökning 

på DIVA, databas för uppsatser, med sökordet självskadebeteende hittades en uppsats med 

liknande ämne. Referenslistan gicks igenom för att få en grundligare överblick av relevant 

litteratur. För att få ett brett perspektiv av upplevelserna var inklusionskriterierna för 

självbiografierna att de skulle skildra ett självskadebeteende både ifrån ett patientperspektiv 

och ifrån ett närståendeperspektiv. De skulle vara skrivna på svenska och inte vara äldre än tio 

år. Nio självbiografier kunde väljas ut varav en var skriven från ett närståendeperspektiv. Vid 

en närmare granskning var två utav biografierna av en mer skönlitterär typ som därför valdes 

bort. Eftersom antalet självbiografier upplevdes för stort för denna studie exkluderades sedan 

ytterligare två självbiografier. De två äldsta valdes bort trots att de var yngre än tio år för att 

erhålla så tidsenliga upplevelser som möjligt. Efter genomläsning av de fem återstående 

biografierna valdes en av böckerna bort då den inte ansågs spegla upplevelser utan var för 

faktabetonad. Då författaren till den faktabetonade boken skrivit en av de två äldre tidigare 

bortvalda självbiografierna togs denna med igen. Urvalet bestod nu av fem självbiografier (se 
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bilaga I), utgivna mellan 2004 och 2008. De skrevs av fyra tonårsflickor och en närstående de 

närmaste åren efter att händelserna upplevdes. Dessa fem självbiografier var grunden för 

analysen. 

 

Analys 
 

Datamaterialet i denna studie analyserades enligt en metod beskriven av Dahlborg-Lyckhage 

(2006). Första steget i en analys av självbiografier är att se textens helhet. Att inte ha 

förutfattade meningar om texten är viktigt eftersom detta kan ta över och påverka analysen. 

De fem självbiografierna lästes av båda enskilt. Under genomgången av biografierna skrevs 

alla sidnumren ned där möten med vårdpersonal beskrevs. Genom att föra en dialog med 

texten plockades meningsbärande enheter ut. Enheterna plockades ur där upplevelserna 

uppfyllde syftet på studien. De skrevs ner i en analysmatrix för att få en bra överblick (se 

bilaga II). Sedan jämfördes de meningsbärande enheterna med varandra. Först sorterades 

enheterna i positiva och negativa upplevelser. Därefter delades de upp utifrån likheter och 

skillnader. Genom att på lappar skriva ner nyckelord från de meningsbärande enheterna kunde 

de sorteras och flyttas mellan likheter och skillnader fram och tillbaka i olika högar. Under 

detta arbete analyserandes nyckelord och meningsbärande enheter mellan helhet och delar för 

att säkerställa att de stämde överens.  Efter diskussion enades båda författarna om 12 

subteman som beskrev olika upplevelser. Utifrån subteman kunde ett mönster urskiljas och tre 

olika teman framträdde. Citat togs ut för att stärka subtemanas innebörd. Detta mönster 

behandlas nu som en helhet. Denna helhet utgör resultatet som svarar mot studiens syfte. 

 
Resultat 

 

Resultatet redovisas utifrån framkomna teman samt subteman. Teman och subteman beskriver 

upplevelser av vårdpersonalens bemötande som framkom i självbiografierna, figur 1. 

 
 

Tema 
 

 

Subteman 
 

 

Uppgivenhet 
 

Besvikelse 

Meningslöshet 
 

 

Vanmakt 
 

Värdelöshet  

Förnedring 

Respektlöshet 

Maktlöshet 
 

 

Omtänksamhet 
 

Bekräftelse 

Förtroende 

Delaktighet  

Förståelse 

Ärlighet 

Tacksamhet 
 

 

Figur 1. I figuren redovisas teman och subteman som framkom i analysen. 
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Uppgivenhet 
 

Författarnas beskrivningar präglas av en Uppgivenhet. När vårdpersonalen inte brydde sig och 

vården inte fanns där för dem blev de frustrerade och kände sig svikna och chanslösa. Känslan 

av trötthet och omöjlighet gjorde att hoppet försvann. Att inte få vård och hjälp samt att 

ständigt bli motarbetad ledde till upplevelser som speglar Besvikelse och Meningslöshet. 

 

Besvikelse 

Författarna beskrev upplevelser av besvikelse. Att inte få hjälp och information om sin 

sjukdom och vårdsituation gjorde att de kände sig frustrerade och svikna av vårdpersonalen 

(Pålsson, 2008; Välitalo, 2008). Välitalo (2008) berättade hur hon om och om igen fick dra 

sin historia och känslan av att inte få hjälp eller förståelse förstärktes då det enda personalen 

gjorde var att fortsatta fråga varför hon mådde dåligt trots att hon inte visste. Genom 

frustrationen över vårdpersonalens otillräcklighet sökte hon kontakter på internet. Nielsen 

(2005) kände en tilltagande besvikelse över en terapeut som hon verkligen trodde skulle 

kunna hjälpa henne tillbaka till livet. Terapeutens negativa bestämmande kommentarer tog 

mer och mer över samtalen. Frustrationen blev så stor att hon slutade att gå till samtalen. 
 

Jag var så besviken på henne och värre blev det när hon gång på gång sa att jag och Elisabeth 

inte skulle umgås mer. - Varför inte? frågade jag. - Det är inte bra när två sjuka människor 

umgås, svarade hon. Jag fnös åt henne. Jag var glad när jag umgicks med Elisabeth. Hon och 

jag gjorde ju saker som gör att man har ett liv. Varför skulle hon ta det ifrån mig? (Nielsen, 

2005, s. 227-228). 

 
Meningslöshet 

Författarna upplevde att vad de än gjorde, hur de än förklarade så var det ingen av 

vårdpersonalen som lyssnade och ingen som brydde sig. Känslan av att hela tiden bli 

motarbetad sänkte det lilla hopp som hade byggts upp. Att kämpa kändes till slut meningslöst 

(Ersson Eriksson, 2007; Välitalo, 2008; Åkerman, 2004).  
 

Jag hörde som i en dimma hur de pratade om mig som om jag inte var där. Jag ville skrika 

rakt ut att jag inte orkade något mer. Jag kände mig alldeles tom och det kom ingenting över 

mina läppar. /.../ Vi sätter henne på en kölista för terapi. Det tar mellan sex månader och ett 

år (Ersson Eriksson, 2007, s. 111). 

 

Åkerman (2004) upplevde att hon tog plats för de som var sjuka på riktigt. Genom 

vårdpersonalens blickar och attityder kände hon hur meningslöst det var att hon sökte hjälp då 

de hade andra att ta hand om. Pålsson (2008) beskrev en känsla av uppgivenhet och 

meningslöshet när hon blev tvingad av personalen att göra saker som de visste att hon inte 

kunde klara av på grund av sin sociala fobi. 

 
Vanmakt 
 

En Vanmakt beskrivs av författarna. När vårdpersonalen objektifierade dem och bemötte dem 

med negativa attityder upplevde de sig ifrågasatta, kränkta och utelämnade. Att bli nedtryckt 

och att inte kunna göra något åt sin egen situation ledde till upplevelser som kännetecknas av 

Värdelöshet, Förnedring, Respektlöshet och Maktlöshet. 
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Värdelöshet 

Flera av författarna beskrev känslor av värdelöshet. Åkerman (2004) upplevde sig dum, liten 

och värdelös när hon blev utsatt för objektifiering vid en rond. Läkaren visade detaljerat och 

pekade ut för kandidaten hur en anorexia såg ut. Välitalo (2008) uppfattade att hon besvärade 

vårdpersonalen med sina problem vilket fick henne att känna sig liten och patetisk. 

Vårdpersonalen ifrågasatte hennes symtom, sa att hon inte hade något där att göra och hon 

fick snäsiga svar på sina frågor. Nielsen (2005) upplevde sig ännu mera värdelös av 

nedtryckande kommentarer. 
 

Jag trodde faktiskt på henne. Jag trodde att det fanns en chans att hon skulle kunna hjälpa mig 

att bli bättre. Att hon skulle få mig att inse att jag duger och att livet är värt att leva för. Men 

med hennes kommentarer så tryckte hon bara ner mig ännu mer och fick mig att känna mig 

ännu mer värdelös än vad jag redan kände mig (Nielsen, 2005, s. 228-229). 

 
Förnedring  
Alla författarna upplevde olika former av förnedring ifrån vårdpersonalen. De berättade om 

kroppsvisiteringar, oförskämdheter, lögner och integritetskränkningar som kändes 

förolämpande. De kämpade för sina liv men blev ideligen sårade och kränkta (Ersson 

Eriksson, 2007; Nielsen, 2005; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2004). 
 

”Flicka lilla, du som är så söt egentligen, sätt på dina lite fina kläder och tvätta håret, då mår 

du säkert lite bättre efteråt.” Skötarna menade kanske väl, men alla sådana kommentarer 

känns så hånfulla när jag rör mig mellan liv och död, när rösterna styr varje rörelse (Pålsson, 

2008, s. 43). 

 

Nielsen (2005) beskrev hur fruktansvärt sårad och nedtryckt hon blev av svaret hon fick då 

hon berättade att hon fått en fin kontakt med en underbar kille via en internetsajt. Terapeuten 

sa att det inte var bra för henne att skaffa en pojkvän nu. Terapeuten uttryckte att det lätt 

kunde bli att hon ”använder honom som en hängbiljett” (s. 228). Välitalo (2008) menade att 

hon blev förolämpad av personalens ofta övernitiska handlande. De öppnade hennes 

födelsedagspaket letande efter droger trots att de visste att hon aldrig någonsin missbrukat. 

 
Respektlöshet  
Två av de självskadande flickorna beskrev tillfällen då de upplevt respektlöshet från 

vårdpersonalen (Välitalo, 2008; Nielsen, 2005). Välitalo (2008) blev ifrågasatt om varför hon 

sökte vård och om hon verkligen var sjuk. Nielsen (2005) beskrev händelser med 

vårdpersonal där de var otrevliga och korta i tonen. Vårdpersonalen varken lyssnade eller 

respekterade det hon sa trots otaliga försök till förklaringar. Kommentarer tydde på att det var 

vårdpersonalen som visste hur det var och vad som var bäst. Som anhörig upplevde Ersson 

Eriksson (2007) respektlöshet ifrån vårdpersonalen när de uppträdde med vad hon kallade för 

ett oprofessionellt beteende. Hon skildrade bland annat personal som varken hälsade eller 

pratade med henne eller sambon när de chockade kom in akut med dottern. Personal lämnade 

dem ensamma utan någon som helst information eller förklaring. Barnsliga och respektlösa 

uttalanden, som exempelvis att bögar är äckliga och inte borde få finnas till, fick till följd att 

hon inte ville ringa till sin egen dotters behandlingshem när viss personal jobbade. Ersson 

Erikssons (2007) erfarenhet av vårdpersonal med dålig kunskap om självskadebeteende blev 

att de ofta gjorde mer skada än nytta.   
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- Jag vill att du strippar för mig! (paus) Jag har visserligen sett unga tjejer som skurit sig 

tidigare men jag har aldrig sett någon som skurit sig på både armar och ben, sade han med ett 

nervöst skratt. /.../ Han hade insett sin fadäs och försökte släta över det med att klappa henne 

på huvudet och säga. – Du kommer säkert ihåg att jag jobbar med de som är för tidigt födda. 

Vet du Emilie, fontanellen har ju vuxit ihop riktigt bra på dig, sade han med ett lågt skratt.  

Det han gjorde där och då var att han plockade bort allt hopp jag hade byggt upp hos Emilie. 

Hon trodde inte längre att hon skulle få hjälp och kunna må bra igen. Denna incident kom att 

färga hela vår vistelse på barnpsykiatrin. Allt förtroende var nu borta och allt hopp som jag 

byggt upp rann ur mig (Ersson Eriksson, 2007, s. 43). 

 
Maktlöshet 

Författarna upplevde ofta både en ilska och en maktlöshet över personalens bemötande och 

hantering av självskadebeteendet. De självskadande flickorna och den närstående mamman 

kunde känna sig maktlösa när och över det sätt personalen meddelade att det inte fanns någon 

vård att få. De blev lovade vård men hjälpen kom inte. Ibland för att de inte passade in 

någonstans och ibland för att det inte fanns vård att få. Många gånger var det ingen alls som 

hörde av sig fast de blivit lovade. De skickades fram och tillbaka mellan avdelningar, mellan 

öppenvård och slutenvård och mellan olika landsting. Det var långa väntetider och när de väl 

fick hjälp och började bygga upp ett förtroende för någon i personalen var det dags att flytta 

till nästa ställe (Ersson Eriksson, 2007; Nielsen, 2005; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; 

Åkerman, 2004).  
 

Ilskan håller ihop mig. Den vibrerar igenom abstinensen och demonernas röster. Jag har rätt 

till vård, lika självklart som att en högavlönad människa som råkar ha problem med hjärtat får 

hjälp. Om en människa kommer in med en hjärtinfarkt så är det ingen som säger ”du får skylla 

dig själv” och nekar denna person vård. Men jag möts av föraktfulla blickar och djupa suckar 

och blir bollad fram och tillbaka när jag självmant söker vård för mina sjukdomar (Pålsson, 

2008, s. 219). 

 

Tankar om att inte en enda av vårdpersonalen ville göra något tilltog. De blev ensamma och 

utlämnade och deras förtvivlan och ångest växte (Ersson Eriksson, 2007; Nielsen, 2005; 

Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2004). 
 

Jag går därifrån med rädslan som letar sig in i varje tanke. För jag vet att utan terapi kommer 

jag aldrig att bli frisk. Inga sömntabletter kan rädda mig nu (Pålsson, 2008, s. 163). 

 

En annan maktlöshet som upplevts var den som framkallats av rädsla och fasa. Åkerman 

(2004) upplevde en maktlöshet när hon som liten, späd 16-åring blev vårdad under kraftigt 

tvång, helt utelämnad och skärrad på en vuxenavdelning för svårt psykiskt sjuka. Ingen 

kompetens fanns där för att ta hand om barn. Barnpsykiatrin höll på att läggas ner. Hon blev 

med tvång lagd i bältessäng, av tre män flera gånger per dag, och sedan trycktes en sondslang 

hårt ner i hennes såriga hals. Hennes förtroende gick över i hat och maktlöshet. 
 

De kan inte förstå, ingen kan förstå min rädsla för den här platsen. Ingen, som inte har varit 

där själv vet hur det är att tvingas leva på en plats för marionettdockor styrda av robotar. Jag 

protesterade i början. Slogs för min rätt och vägrade ge efter. Jag tänkte inte låta några 

marionettrådar styra mig, jag hade egen vilja (Åkerman, 2004, s. 116). 
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Men den första kampen, den första chocken över hur lite makt jag hade och hur mycket makt 

de hade, den minns jag. Hur skulle jag någonsin kunna glömma? (Åkerman, 2004, s. 118). 

 

Pålsson (2008) blev arg men kunde inget göra när läkarna upprepade gånger höjde 

medicinerna istället för att ge henne tid för att få prata ut om sin smärta. Former av maktlöshet 

och ilska upplevdes när vårdpersonal nekade föräldrar att vara med på möten och när de inte 

gav tillräcklig information (Ersson Eriksson, 2007; Välitalo, 2008), när de ljög och lurade 

(Nielsen, 2005; Pålsson, 2008) och när de brast i respekt så att allt uppbyggt hopp försvann 

(Ersson Eriksson, 2007).  
 

Nielsen (2005) berättade om sin maktlöshet när hon och hennes bästa väninna blev totalt 

överkörda då deras terapeuter lurade dem att skriva under avtal om att inte träffa varandra 

mer. Ingen ville höra hur hon såg på det. ”Till och med en massmördare har rätt att försvara 

sig innan man skriver ett avtal eller sätter en dom.” (s. 235) men det fick inte hon. Hennes 

synvinkel var helt betydelselös. Ersson Eriksson (2007) upplevde som anhörig en maktlöshet 

under många år. Hon beskrev hur hon bara ville skrika rakt ut i förtvivlan över vårdpersonalen 

som inte visste vad de gjorde. Det enda de åstadkom var att de ställde samma frågor hela tiden 

som inte ledde någon vart. Hur maktlös hon kände sig när hon fick ta hand om sin egen 

dotters ångest istället för att avdelningspersonalen besvärade sig. Att sen inte få något stöd, att 

ingen brydde sig om familjen, att ingen frågade dem hur de mådde eller hur de orkade 

stegrade känslan av maktlöshet. 

 
Omtänksamhet 
 

Författarna beskrev Omtänksamhet. När vårdpersonalen visade att de fanns där för deras skull 

kände de stöd, trygghet, uppmuntran och gemenskap. Att bli sedd som människa och bli 

lyssnad på gav upplevelser som karaktäriseras av Bekräftelse, Förtroende, Delaktighet, 

Förståelse, Ärlighet och Tacksamhet. 

 

Bekräftelse 

Alla författarna kände sig bekräftade när de blev sedda och uppmuntrade av vårdpersonalen 

(Ersson Eriksson, 2007; Nielsen, 2005; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2004).  
 

På hemmet fanns det en behandlingsassistent som vi kan kalla för Lars. Han blev vår 

räddande ängel och kom att bli en länk mellan mig och Emilie. Han var också den som 

bekräftade mig som förälder. Lars höll mig uppdaterad om vad som hände under hela Emilies 

vistelse där nere. Till honom kunde jag vända mig med mina frågor som jag hittills inte fått 

något svar på (Ersson Eriksson, 2007, s. 89). 

 

Pålsson (2008) upplevde bekräftelse när personalen var ärlig och tog hänsyn till både hennes 

positiva sidor och hennes negativa förflutna. Ersson Eriksson (2007) kände sig bekräftad när 

hon möttes av förståelse för sin situation som närstående. Att bli bekräftad som förälder var 

viktigt för henne men förståelsen och stödet för att orka med var i stort sett obefintligt ifrån 

vårdpersonalen med några få undantag. 
 

Min läkare, Annika, har under många år varit mitt stöd. /.../ Hon utger sig inte för att vara 

expert inom alla områden men hon har en otrolig förmåga att finnas till i alla situationer. Hon 

ser människan, inte patienten, i besöksstolen. /.../ den enda som verkligen frågade hur jag 
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mådde, hur jag orkade med den pressade situationen vi hade. Det var ingen förutom hon som 

frågade hur Ulf orkade och hur Emilies syskon mådde (Ersson Eriksson, 2007, s. 46). 

 
Förtroende 
En känsla av förtroende och trygghet skapades både för de självskadande och för den 

närstående när vårdpersonalen påpekade att de var där för deras skull och för deras frågor. 

Information och förklaringar ingav förtroende för vårdpersonalen.  När någon verkligen 

lyssnade och uttryckte förståelse för känslor och tankar tändes ett hopp (Nielsen, 2005 & 

Ersson Eriksson, 2007; Välitalo, 2008). Nielsen (2005) berättade att hon kände ett lugn och att 

hon bara släppte fram känslorna när vårdpersonal sa att det var bra att gråta och inget att 

skämmas för. 
 

En manlig äldre mycket trevlig sjuksköterska satte sig ner på huk framför min säng där jag låg 

i fosterställning och grät. Han presenterade sig och sa att jag inte skulle skämmas för att jag 

grät. Det var bara bra att jag gjorde det. – Vi finns här om du känner att du vill prata. Vi är 

mycket väl medvetna om att du mår väldigt dåligt och du behöver inte vara rädd för att prata 

med oss och fråga oss saker, sa han. Det gjorde mig lite lugnare och jag torkade tårarna, men 

det kom bara fler (Nielsen, 2005, s. 185). 

 

Ersson Eriksson (2007) förklarade att som anhörig gav det henne känslor av både trygghet 

och hopp när hon fick höra att från och med nu så behövde hon bara vara mamma istället för 

att vara terapeut. Att äntligen få vara med om att någon tog tag i vården blev en lättnad och en 

glädje. Nielsen (2005) berättade att tilliten hjälpte henne att lösgöra ångesten. 
 

Min kontakt person [Sic] och som är världens bästa människa, höll om mig och satt hos mig, 

pratade med mig och försökte att få mig att lugna ner mig. Jag storgrät i hennes famn och på 

så sätt fick jag ur mig allt: alla spänningar, panikångest och alla hemska tankar och känslor 

jag burit på så länge. Äntligen kom det ut /…/ och i dag vet jag att allt det jag fick ut genom att 

bara gråta, hade jag inte fått ut om jag hade hunnit skära mig (Nielsen, 2005, s. 249-250). 

 
Delaktighet 

Författarna menade att om de fick medverka i sin egen vård utan att allt bestämdes över deras 

huvuden så upplevdes en känsla av delaktighet och gemenskap (Ersson Eriksson, 2007; 

Nielsen, 2005; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2004).  
 

Det här var första gången jag mött någon inom psykiatrin som verkligen brydde sig om mig. 

Någon som lyssnade till mina problem och tillsammans med mig resonerade och gemensamt 

kom fram till vad som var bäst. Jag behövde inte känna mig dum när det var något jag inte 

förstod (Välitalo, 2008, s. 101). 

 

Om personalen mötte den självskadande och de närstående som en familj kunde de närstående 

också känna delaktighet. Genom att följa med i vårdarbetet kunde de närståendes förmåga att 

hjälpa och förstå den självskadande familjemedlemmen gynnas (Ersson Eriksson, 2007). 

 
Förståelse  
När vårdpersonalen uttryckte kännedom och förståelse om den självskadandes känslor och 

tankar upplevde sig flera av författarna sedda och hörda. Genom att som vårdpersonal vara 

öppen, lyssnande och reflekterande samt ha en medvetenhet om att alla är olika kunde en 
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förståelse om den andra människan fås. Både de självskadande och den närstående upplevde 

att vårdpersonalen genom denna medkänsla lättare kunde ge stöd och råd (Ersson Eriksson, 

2007; Nielsen, 2005; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008). Ersson Eriksson (2007) beskrev att när 

sjuksköterskan tog sig tid att lyssna så kunde han/hon förstå hennes behov både som 

människa och som anhörig. Nielsen (2005) beskrev att det vid ett tillfälle kändes som att 

läkaren läst hennes tankar när denne sa att hon inte skulle vara rädd och vid ett annat tillfälle 

kändes som att läkaren verkade förstå. 
 

Han var mycket trevlig och verkade till att förstå att jag mådde mycket dåligt. Han tog mig i 

hand och presenterade sig för mig och höll kvar min hand i sin när jag satte mig ner i fåtöljen 

jämte honom.  - Jag förstår att du har haft det mycket jobbigt den sista tiden, Janna, sa han på 

ren Danska [Sic] (Nielsen, 2005, s. 181-182). 

 
Ärlighet 

Författarna upplevde ärlighet när vårdpersonalen gav raka besked. Trots att det var jobbigt att 

höra sanningen så uppskattades den (Ersson Eriksson, 2007; Nielsen, 2005; Pålsson, 2008; 

Välitalo, 2008; Åkerman, 2004). I stället för att exempelvis leva i ovisshet var det bättre att få 

veta vad som skulle hända. 
 

Det jag tyckte om Karin var att det inte var något hymmel, hon var ärlig och rak, det passade 

mig perfekt. Jag gillar raka besked även om det ibland är jobbigt att höra sanningen (Välitalo, 

2008, s. 54). 

 

Ärlighet upplevdes när en läkare uttryckte att hon skämdes för att den svenska psykiatriska 

vården inte fungerade. Hittills hade ingen kritiserat vården öppet men som anhörig hade 

Ersson Eriksson (2007) under flera år upplevt den psykiatriska vårdens ineffektivitet och det 

ofta dåliga bemötande från vårdpersonalen. 

 
Tacksamhet 

När vårdpersonalen var snälla och hjälpsamma men även när de varit försiktiga vid 

undersökningar och behandlingar upplevdes tacksamhet (Åkerman, 2004). Ersson Eriksson 

(2007) beskrev en tacksamhet mot vårdpersonalen i den somatiska vården för deras ofta 

sympatiska bemötande. De var trevliga och behandlade henne och familjen som människor. 

Känslan av omtanke och att någon ställde upp för dem fick författarna att känna sig speciella 

(Ersson Eriksson, 2007; Nielsen, 2005; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2004). 

Tacksamhet kändes mot den vårdpersonal som hjälpt till att få ut smärta och ångest (Ersson 

Eriksson, 2007; Nielsen, 2005; Välitalo, 2008). 
 

Min samtalskontakt på öppenvården: Tack för att du hjälpte mig att öppna mig inför dig och 

verkligen tala ut. Det har inte jag kunnat göra på många år, men nu äntligen, tack vare dig, 

kan jag få ut all smärta inom mig. Sakta men säkert (Nielsen, 2005, s. 290). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Metoden bygger på Dahlborg-Lyckhages (2006) beskrivning av narrativ analys. Dahlborg-

Lyckhage menar att analys av självbiografier ger information om människans personliga 

upplevelser i sin livsvärld. Denna metod valdes för att få en djupare insikt från upplevelser av 

vårdpersonalens bemötande. Eftersom syftet här var att belysa subjektiva upplevelser så är det 

viktigt att komma så nära den egna berättelsen som möjligt. Att analysera vetenskapliga 

artiklar är en annan tillgänglig metod, men då är analyser redan gjorda av artiklarnas författare 

vilket gör den egna berättelsen indirekt. Vid skriftligt material försvinner kroppsspråk och till 

viss del uttryck och känslor som noteras vid empiriska studier men i självbiografier berättar 

istället författaren själv om sina egna upplevelser. En risk vid både intervjuer och vid 

självbiografier är att vissa upplevelser inte kommer med och att andra blir förstärkta då 

källorna fritt kan välja vad de vill berätta. Dessa nackdelar har uppmärksammats men 

fördelarna med analys av självbiografier överväger ändå på grund av syftet. Nackdelarna gör 

det viktigt att inte generalisera varken självbiografierna eller resultaten av studien eller att 

påstå att så här är det. Analysen är utförd utifrån beskrivningarna i självbiografierna. 

Utgångspunkten är att inte läsa mellan raderna och göra egna tolkningar utan bara analysera 

det som faktiskt är skildrat. Författarnas integritet och deras personliga upplevelser värnas i 

studien även genom att medtagna citat noggrant skrivits av och sedan refererats till rätt 

ursprung för att inte felaktigt skildra eller tillskriva någon en annans upplevelser.  

 

De självbiografiska böcker som valdes ut för analys är skrivna mellan åren 2004-2008 (se 

bilaga I). Dessa författares berättelser är unika och personliga. Då upplevelser inte kan bli 

gamla men samhällssyn, kunskap och resurser kan förändras med tiden valdes dessa 

förhållandevis nya självbiografier med avsikt att försöka spegla nuet. Fyra av böckerna är 

skrivna av unga flickor med självskadebeteende. För att få en så bred inblick i upplevelserna 

som möjligt togs även en bok skriven av en mamma med. På detta sätt speglas även ett 

närståendeperspektiv. Böckerna kan dock inte ses som en generell syn på upplevelser av 

bemötande av vårdpersonal men många snarlika erfarenheter berättas och detta framkommer 

även i resultatet. En hög grad av överensstämmelse tyder på hög reliabilitet.  

 

Båda författarna till studien har läst igenom samtliga fem självbiografier och tagit ut de 

meningsbärande enheterna var för sig. Efter detta har analyserandet gjorts tillsammans. 

Tillvägagångssättet vid analysen av datamaterialet gjordes systematiskt i form av en 

analysmatrix (se bilaga II) och detta bidrar till att stärka studiens trovärdighet. Vidare har citat 

använts för att stärka tillförlitligheten i analysen och de teman som framträtt. Att använda citat 

är viktigt enligt Dahlborg-Lyckhage (2006) för att fånga innebörden i temana. Citat stärker 

också resultatets trovärdighet. I arbetet med att urskilja teman och subteman uppstod vissa 

svårigheter. Samstämmigheten var stor mellan de många meningsbärande enheter som 

framkom i texterna. Svårigheterna bestod i att självbiografierna ofta beskrev flera olika 

närliggande känslor och upplevelser samtidigt. Det uppfattades därför svårt att bara ta ut ett 

nyckelord ur de meningsbärande enheterna och se teman. För att komma tillrätta med detta 

skrevs nyckelorden på lappar och sorterades i olika liknande upplevelser. Efter letande i 

synonymordbok, omgrupperingar och diskussioner om helhet och delar urskiljdes ett mönster.  
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Resultatdiskussion 
 

Denna studie har gett kunskap om upplevelser av vårdpersonalens bemötande vid 

självskadebeteende belyst ur såväl de självskadandes som närståendes perspektiv. Resultaten 

påvisar att känslor av Uppgivenhet, Vanmakt och Omtänksamhet kännetecknar dessa 

upplevelser. 

 

Uppgivenhet 
Resultaten visar att upplevelser av uppgivenhet innefattar känslor av besvikelse och 

meningslöshet. Uppfattningar om att vårdpersonalen inte brydde sig uppstod när dessa inte 

lyssnade, inte besvärade sig och när de inte verkade veta vad de skulle göra. Orsaker till ett 

sådant beteende från vårdpersonalen kan vara att självskadebeteende inte är klassat som en 

sjukdom eller att det inte finns någon självklar behandling, något som påpekats av Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (2005). Det kan också bero på att självskadebeteendet 

länge ansetts vara ett sätt att få uppmärksamhet eller till och med att vara ett sätt att kunna 

manipulera andra människor (Smith, 2002). Sådana gamla sanningar tillsammans med 

behandlingsproblem och saknad av diagnos kan få som effekt att vårdpersonalen generaliserar 

de som självskadar sig. Eftersom självskadebeteendet är komplext med många vitt skilda 

orsaker kan det vara problematiskt för vårdpersonal att ha tillräckliga kunskaper. Effekten kan 

bli att vårdpersonal tror eller hoppas att den självskadande själv besitter kunskapen och vet 

orsaken till sitt beteende. Studier visar även på ett motsatt resonemang när det gäller 

diagnoser. Problem kan uppstå när någon istället blir diagnostiserad (McAndrew & Warne, 

2005; Smith, 2002). Även diagnosen kan ge vårdpersonalen en generaliserad stereotyp bild av 

den självskadande men här blir den självskadande sin diagnos och beteendet blir bara ett 

symtom. Om någon exempelvis får diagnosen borderline så förväntas denne skära sig 

eftersom det är ett av symtomen. Det kan då bli ointressant för vårdpersonalen att vidare 

undersöka patientens självskadebeteende eftersom denne har fått sin diagnos. Effekten kan bli 

att den självskadande inte får någon hjälp alls i och med att denne inte får skildra sina 

upplevelser och inte får prata ut sin ångest. 

 

Flera av de självskadande flickorna menade att de sökte kontakter på internet på grund av 

vårdpersonalens otillräcklighet. De behövde någon som delade deras ”dåligmående”. Internet 

kan bli en plats för gemenskap och empati menar Johansson (2010). Om sjukvården brister i 

sympati och förståelse så att vården känns meningslös kan internetkontakterna fungera som 

ett medel att må bättre. På internet kan de självskadandes ”dåligmående” bli accepterat och 

förstått av andra som har större kunskaper och mer erfarenhet än vårdpersonalen. Här kan de 

få ömsesidig förståelse utan att någon dömer ut dem för deras tankar och handlingar. Istället 

för skäll eller ignorering kan de få tröstande ord. Inom den psykiatriska vården uppfattas 

internetkontakter inte alltid positivt. Kontakterna anses både kunna normalisera och förvärra 

självskadebeteendet men även orsaka svårigheter att följa samtalsterapi och behandling. 

Sådana uppfattningar framkommer även i denna studies resultat när psykiatrisk personal 

försökte avsluta de självskadandes internetkontakter. Cleaver (2006) befarar i en studie om 

trender vid självskadebeteende att självskadepatienter i högre och högre grad kommer att sluta 

söka sig till sjukvården om vårdpersonalen fortsätter uppvisa negativa attityder och dålig 

kunskap.  

 

Av resultaten framgår att vårdpersonalens blickar och attityder ofta upplevdes negativt. 

Samuelsson (2001)  har studerat attityder ifrån vårdpersonalens sida och menar att mot 

patienter som skadat sig själva finns en betydande grad av ickesympatisk attityd. Framförallt 

hos vårdpersonal som har den första kontakten med den självskadande patienten återfinns 
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sådana inställningar. I en studie gjord inom akutsjukvård klarläggs att självskadebeteendet 

väcker irritation, hjälplöshet och osäkerhet hos vårdpersonalen (McAllister, Creedy & 

Farrugia, 2002). Stress och kunskapsbrist men även det faktum att den självskadande sällan är 

dödligt sjuk spelar in. Näslund (1998) menar att osäkerhetskänslor hos vårdpersonalen kan 

genom kroppsspråk, tonfall och blickar tolkas av patienten som ett avståndstagande. I en 

studie av Smith (2002) beskrivs att vårdpersonalens negativa attityder kan förstärkas av 

patienternas brist på självkänsla och framåtanda. Om patienten känner sig avvisad och 

uppgiven kan detta bidra till personalens negativa attityder. En form av ond cirkel bör således 

kunna uppstå mellan patienter med självskadebeteende och vårdpersonal. 

 

Resultaten visar att vårdpersonalen bör ha förståelse för självskadebeteendet och inte 

motarbeta eller försöka ta över den självskadandes liv. Att vara autonom och ha kontroll i sitt 

eget liv är av central betydelse vare sig en person självskadar sig eller inte (Johansson, 2010). 

Förståelse behöver inte innebära att vårdpersonalen måste hålla med i allt men det kräver 

kunskap samt en förmåga att både se behovet av hjälp och att kunna ta patienten på allvar. 

Om personkemin inte stämmer överens bör det vara mer professionellt att som vårdpersonal 

lämna över till någon annan istället för att den självskadande ska bli frustrerad och besviken 

på vården. Att underlätta för patienten att inte förlora hoppet om sitt liv kan förväntas vara 

varje vårdpersonals skyldighet. Genom kunskap, mer tid och eftertanke bör vårdpersonalen 

uppleva sig säkrare och därför förmå förmedla en helt annan attityd i bemötandet mot den 

självskadande och den närstående (Näslund, 1998). 

 
Vanmakt 
Resultaten åskådliggör att upplevelser av vanmakt innefattar känslor av värdelöshet, 

förnedring, respektlöshet och maktlöshet till följd av vårdpersonalens bemötande. 

Självförtroendet sänks om patienten inte blir sedd som människa (Lindgren, Wilstrand, Gilje 

& Olofsson, 2004). När vårdpersonalen bemöter patienten på ett nedtryckande och nonchalant 

sätt förstärks de faktorer som är starkt bidragande till att självskadebeteendet uppkommit från 

början och som förmodligen redan finns hos den självskadande. Faktorer som dåligt 

självförtroende och känslan av att inte vara tillräckligt bra upplevs ofta hos patienter med 

självskadebeteende (Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 2008; Samuelsson, 2001). Under 

puberteten är det vanligt att tonåringar har en dålig självkänsla och har höga krav på sig själva 

och detta kan göra dem än mer sårbara. Dessa vanliga pubertets- och tonårskänslor kan också 

ses från ett annat perspektiv. Johansson (2010) menar att en bristande kunskap hos 

vårdpersonalen kan göra att de tolkar självskadebeteendet som ett helt vanligt tonårsbeteende 

och att detta beteende kommer att lösa sig med tiden. Vid sådana tolkningar behövs inga 

avancerade terapier eller vård för de självskadande. Sjukvårdsplatserna kan då istället gå till 

de riktigt sjuka och de självskadandes ångest ignoreras. 

 

Resultaten visar att när vårdpersonalen inte gav stöd, inte frågade hur de mådde eller inte 

gjorde något så upplevde både de självskadande och den närstående en maktlöshet. Mediciner 

erbjuds istället för terapi och att få prata ut om sin ångest och sin smärta. Att inte bli hörd 

framhålls i en studie som en av de dominerade erfarenheterna från vården (McAndrew & 

Warne, 2005). Mediciner upplevs ofta som ett sätt att tysta och detta ger även här en känsla av 

maktlöshet. Smith (2004) uppmärksammar också vissa svårigheter att föra ett samtal med 

självskadande patienter. När patienten hade ett behov av att få uttrycka sina känslor undvek 

vårdpersonalen ibland detta och fokuserade istället på medicineringen. Johansson (2010) 

menar att känslor av maktlöshet både kan utlösa skärandehandlingar och vara effekter av 

skärandehandlingar. Människor kan, mer eller mindre avsiktligt, skära sig för att ha en chans 

att få tillgång till vård. Får de självskadande ingen vård kanske de måste skära sig ännu mer. 
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Det blir ett sätt att få sin ångest och sitt psykiska lidande legitimerat av den ofta svåråtkomliga 

sjukvården. Likaväl kan en människa skära sig av den maktlöshet de känner när de får 

tillträde till vård men ändå inte blir hjälpta utan bara nedtryckta. Studier visar precis som 

resultaten uppvisar, dålig samordning mellan olika vårdgivare och dålig eller ingen 

uppföljning alls efter kontakt med vården (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2008; McAlaney, 

Fyfe & Dale, 2004). Farhågor finns om att sjukvården bollar ansvaret för barn som 

självskadar sig mellan både olika psykiatriska inrättningar och socialtjänsten. 

 

De i denna studie tydliggjorda upplevelser av respektlöshet i bemötandet har även 

framkommit i tidigare studier. Talseth, Lindset, Jacobsson och Norberg (1999) framhåller att 

självskadepatienterna upplever okunskap, nonchalans och brist på respekt i vården. 

Patienterna berättar i intervjuer att personalen inte ser dem som människor. Personalen lyssnar 

inte på vad de säger och de förnekar deras känslor. Vården känns som förvaring eftersom 

ingen i vårdpersonalen vill prata med dem och ingen har tid för dem. Smith (2002) beskriver 

att självskadande upplever ett blandat bemötande ifrån vårdpersonalen. Patienterna känner sig 

frustrerade över sjukvården i stort och upplever att vårdpersonalen inte förstår dem. Smith 

(2002) menar att självskada ofta ses som en individs eget problem men anser att 

vårdpersonalen behöver börja se i ett vidare perspektiv för att kunna förstå och respektera 

patienten som en människa. Cleaver (2006) menar att det är viktigt att inte se patienter med 

självskadebeteende som uppmärksamhetssökande trots att de är det. Om vårdpersonalen 

behandlar dem som sökande efter uppmärksamhet och glömmer bort att de faktiskt mår riktigt 

dåligt är risken stor att de ger de självskadande ett negativt bemötande som känns 

förnedrande. Sjuksköterskan behöver ha förståelse för att dessa patienter har en dålig 

självkänsla och att de ofta redan känner sig misslyckade (McAndrew & Warne, 2005). 

Cleaver (2006) anser att det är angeläget att alla som söker sjukvård får en positiv upplevelse 

av vården. Särskilt centralt blir det för att om möjligt få personen nästa gång den känner 

ångest och skär sig att kunna tänka sig söka sjukvård igen. Murray (2003) understryker vikten 

av att verkligen lyssna och försöka förstå den unge patienten i dennes egen livssituation och 

egna stridigheter. Om en person med självskadebeteende har alexitymi kan svårigheter att 

identifiera och uttrycka känslor finnas vilket kan få konsekvenser för kommunikation och 

socialt samspel (Garish & Wilson, 2010). Kommunikativa och kognitiva förmågor får aldrig 

fördummas eller nedvärderas.  

 

Flera studier visar att olika former av traumatiska upplevelser från fysisk eller psykisk 

misshandel kan ligga som grund för ett senare självskadebeteende (Favazza, 1996; O´Connor, 

Rasmussen & Hawton, 2009; Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 2008; Socialstyrelsen, 2004). 

Att då som vårdpersonal bemöta patienten på ett förnedrande sätt både förvärrar och försvårar 

lidandet. Trots att självskadebeteendet oftast inte går ut på att ta sitt liv utan är ett sätt att 

dämpa sin ångest så behöver vårdpersonalen komma ihåg att en av de viktigaste 

förvarningarna om ett självmordsförsök är ett tidigare självskadebeteende (Socialstyrelsen, 

2004). 

 
Omtänksamhet 
Resultaten påvisar att upplevelser av omtänksamhet innefattar känslor av bekräftelse, 

förtroende, delaktighet, förståelse, ärlighet och tacksamhet. Genom att vårdpersonalen såg och 

hörde på de självskadande så kände de sig bekräftade. Näslund (1998) poängterar att det krävs 

förståelse och god kunskap för att kunna bemöta och bekräfta på ett bra sätt. Detta är i linje 

med vad Travelbee (2001) framhåller om att vårdpersonal ska använda sig själv terapeutiskt 

för att kunna möta patienten där hon/han befinner sig. Detta bemötande är i samstämmighet 

med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) eftersom god vård ska innehålla respekt, 
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integritet och värdighet. Att ge stöd och uppmuntran och att kunna se att varje patient är unik 

och speciell framhålls som viktiga grundstenar inom vården (Dahlberg, Segersten, Nyström, 

Suserud och Fagerberg, 2003). Om patienterna blir bemötta med en förståelse av vad de säger 

så uppstår en känsla av att det kan vara värt att säga något (Lindgren, Wilstrand, Gilje och 

Olofsson, 2004). Detta inbegriper en tro på att vårdpersonalen kan hjälpa till att komma ur 

självskadebeteendet. 

 

Förtroende för vårdpersonalen uppstod när personalen sa att de var där för deras skull och att 

de ställde upp för dem och talade om vad som skulle ske. För att vårdpersonalen skall kunna 

inge förtroende så krävs det tid för att lyssna till det som sägs både verbalt och icke verbalt 

(Dahlberg et al., 2003; Lindgren et al., 2004). När vårdpersonalen har modet att verkligen se 

patienten och utforska självskadebeteendet tillsammans med patienten så mår patienten bättre. 

Detta tillgodoses när vårdpersonalen visar vänlighet, artighet, öppenhet samt när de tar sig tid 

för de självskadande och deras närstående. Travelbee (2001) menar att kommunikation är en 

av sjuksköterskans viktigaste redskap. För att patienterna och sjuksköterskan skall kunna få en 

relation behöver sjuksköterskan använda öppna frågor och reflektera över vad det är som sker 

och vad patienten säger. Som sjuksköterska är det viktigt att möta patienten så 

förutsättningslöst som möjligt och att vara följsam för patientens levda värld (Dahlberg et al., 

2003). Ovanstående överensstämmer med upplevelserna i självbiografierna. På så sätt skapas 

även förtroende och tillit mellan patient och vårdpersonal. Den närstående skrev att hon fick 

förtroende för vårdpersonalen när de sa att det var dags för henne att vara mamma nu och inte 

terapeut för sin dotter. Hon kunde släppa taget och kände hopp i och med tryggheten när 

någon annan äntligen tog över vårdansvaret för dottern.  

 

Delaktighet upplevdes de få gånger de självskadande fick vara med och bestämma över sin 

vård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården genomföras i samråd med 

patienten så långt det är möjligt. Lindgren et al. (2004) beskriver hur viktigt det är att 

patienterna får vara med och bestämma om sin vård för att kunna läka i sin egen takt. I 

Socialstyrelsens handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal (2011a) tydliggörs 

att sjukvårdspersonalen har en skyldighet att informera och ge patienterna möjlighet till 

behandlingsalternativ. Resultaten i denna studie visar att i situationer där information gavs 

upplevdes en lättnad och en förståelse. Genom utbildning till vårdpersonalen om 

självskadebeteende så kan sjuksköterskan bättre ge information och svara på frågor. När 

personalen gav raka besked om vad som skulle hända, även om det flera gånger var jobbigt att 

höra sanningen, så upplevdes en känsla av ärlighet. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) anges att vårdpersonalen ska tänka på integriteten för individen. Detta är något som 

även finns med i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 

2005). Sjuksköterskan skall bemöta patienten med respekt, lyhördhet och empati samt att 

främja för en god relation mellan vårdpersonal, patient och närstående. Den närstående 

upplevde delaktighet när vårdpersonalen bekräftade dem som en familj. Vid ett 

självskadebeteende är det hela familjen som drabbas. Både syskon, föräldrar och andra nära 

blir berörda. Då behandlingen vid självskadebeteende inte har enhetliga riktlinjer och att det 

ofta rör sig om minderåriga barn är detta extra viktigt.  

 

Förståelse framkom när vårdpersonalen lyssnade och visade att alla människor är unika och 

olika och måste behandlas på ett individuellt sätt. Dahlberg et al. (2003) framhåller att 

patienten skall ses som experten på sig själv och om vårdpersonalen tar sig tid till att lyssna så 

uppstår en förståelse av patientens behov i sin egen livsvärld. Denna information om 

patientens lidande och välbefinnande behöver sjuksköterskan i sitt arbete för att hjälpa de 

självskadande och deras närstående. 
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Då vårdpersonalen var snälla och hjälpsamma så upplevdes en trygghet och en tacksamhet. 

Tryggheten ledde ofta till att smärtan och ångesten kunde frigöras. Personalen kan genom att 

vara försiktig vid undersökningar och visa omtanke undvika vårdlidande för de självskadande. 

Upplevelser av att bemötandet var olika i den somatiska vården och i den psykiatriska vården 

framkom. I den somatiska vården framställdes ibland vårdpersonalen som mera sympatisk. 

Vad som kan vara orsak till detta framgår inte. Det kan ha att göra med att det ibland är frågan 

om tvångsvård inom den psykiatriska vården. En annan möjlighet är att det är lättare för 

personalen inom den somatiska vården genom att de skickar hem patienten när såret är ihop 

sytt och att de inte behöver hantera själva självskadebeteendet.  

 
Konklusion och praktiska implikationer 

 

Denna studie har gett kunskap om upplevelser av vårdpersonalens bemötande vid 

självskadebeteende. I resultaten framkom tre teman: uppgivenhet, vanmakt och 

omtänksamhet. Dessa upplevelser genomsyrade alla självbiografier. De självskadande och 

den närstående uppfattade en oförståelse, negativa attityder och ett oprofessionellt bemötande 

från vårdpersonalen. Detta upplevdes som exempelvis besvikelse, respektlöshet och 

maktlöshet. Resultatet tyder på att vårdpersonalens bemötande och stöd till personer med 

självskadebeteende och till deras närstående behöver förbättras. Kunskapsbrist och osäkerhet 

hos vårdpersonalen verkar ha stor betydelse för bemötandet. Om vårdpersonalen visar 

omtänksamhet upplevs bemötandet mer positivt. Genom att försöka förstå och lyssna på 

individen samt ge bekräftelse och stöd kan både de självskadande och de närstående uppleva 

att vårdpersonalen vill dem väl.  

 

Resultaten av studien kan användas inom både den somatiska vården, den psykiatriska vården 

och i vårdutbildningar.  Vårdpersonalen behöver få en ökad insikt om hur deras bemötande 

upplevs vid självskadebeteende. Resultaten kan öka sjuksköterskans insikt av vikten med att 

reflektera över både sitt eget och övrig vårdpersonals bemötande gentemot patienter och 

närstående. Denna kunskap kan leda till ett mer professionellt bemötande med en uppfattning 

om att alla individer är unika och speciella samt har ett behov av trygghet och förståelse. För 

att komma tillrätta med vårdpersonalens osäkerhet vid självskadebeteende så bör riktlinjer 

utformas för att stärka säkerheten hos vårdpersonalen. En vårdpersonal med mer kunskap om 

självskadebeteendets komplexa natur kan ge ett bättre stöd och en bättre omvårdnad och på så 

vis främja trygghet hos både patienter och närstående. Stor vikt bör läggas vid att erbjuda 

utbildning, möjlighet till kontinuerlig handledning och få tid avsatt till att upprätthålla 

kunskaperna genom att hålla sig ajour med ny forskning. Sådan kvalitetsförbättring för 

sjuksköterskan kan leda till goda vårdmöten genom en ökad förståelse och en minskad rädsla 

för den självskadande patienten.  

 

Studien visar att det behövs mer forskning om vårdpersonalens bemötande mot de som 

självskadar sig och deras närstående. Både upplevelser av bemötande och att bemöta behöver 

belysas ytterligare. Det är viktigt att få kunskaper ur olika perspektiv både från självskadande 

och från vårdpersonal men även från närstående. En bättre kännedom om de närståendes 

situation kan erhållas genom empirisk forskning i form av kvalitativa intervjuer där det finns 

chans att ställa följdfrågor. Annan betydelsefull forskning kan vara att granska om 

upplevelserna av vårdpersonalens bemötande förändrats över tid och även om bemötandet 

upplevs annorlunda i den psykiatriska vården än i den somatiska vården. 
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Författaren är mamma till Emilie som har 

skrivit boken Flickan som gud glömde. 
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Janna berättar om mobbing, dyslexi och 

när hennes mamma gick bort. Om 

självskadebeteendet som egentligen 

började redan när hon var litet barn för att 

sedan övergå i skärande. Hon berättar om 
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uppföljning till Vingklippt ängel. Här 

fortsätter kampen om att komma ur sitt 

självdestruktiva beteende. Om hjälpen 

som inte finns även om hon har rätt till 

den. Personalen svarar kallt att det inte 

finns någon plats för henne. 
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Författaren beskriver hur hon vid 14 års 
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kamp för att få vård samt hur hon till slut 
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Författaren beskriver sin kamp mot den 
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Han blev vår räddande ängel och 

kom att bli en länk mellan mig och 

Emilie. Han var också den som 

bekräftade mig som förälder.  Ersson 

Eriksson (2007) s. 89. 
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bekräftade 

 

 

Bekräftelse 

 

 

Omtänksamhet 

 

Men med hennes kommentarer så 

tryckte hon ner mig ännu mer och 

fick mig att känna mig ännu mera 

värdelös än vad jag redan kände 

mig. Nielsen (2005) s. 229. 
 

 

tryckte ner 

värdelös 

 

Värdelöshet 
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Min samtalskontakt på öppenvården: 

Tack för att du hjälpte mig att öppna 

mig inför dig och verkligen tala ut. 

Nielsen (2005) s. 290. 
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