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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Självskadebeteende blir allt vanligare bland människor. Känslan av utanförskap 

är en av flera faktorer till undvikandet att söka vård därav syns inte problemet i samma 

utsträckning som det finns i samhället.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att bli behandlad för sitt 

självskadebeteende. 

Metod: Studien är en kvalitativ självbiografi studie som grundar sig i granskning och 

analysering av fem självbiografier. 

Resultat: Tre kategorier och åtta underkategorier framkom som beskriver positiva och 

negativa erfarenheter av att vårdas för självskadebeteende. Huvudkategorierna är hopplöshet, 

hjälplöshet och omsorg. Negativa attityder och oprofessionellt bemötande leder till känslor 

som maktlöshet, frustration, förnedring, ensamhet och uppgivenhet. Vårdpersonal har en 

betydande roll i patientens behandlingsprocess. Lyhördhet och förståelse leder istället till 

positiva känslor som tillit, minskad ensamhet och en vilja till samarbete.   

Slutsatser: Studien visar att professionellt och medmänskligt bemötande av utbildade vårdare 

med en vilja att hjälpa och förstå patienternas verklighet är nödvändigt för tillfrisknad från 

självskadebeteende. Det är av betydelse att möta patienten i det stadie hen befinner sig i och 

anpassa vård efter individens behov.  
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1 BAKGRUND 

Självskadebeteende är ett fenomen som förekommit i ett historiskt perspektiv och är inte någonting 

som uppkommit på senare år, även om Socialstyrelsens rapport 2009 visar att avsiktliga 

självdestruktiva handlingar har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet (Socialstyrelsen, 2009). 

Självskadebeteende i form av hudskärande eller hudbrännande uppskattas mellan 2 till 3 procent 

internationellt sett (Fjellman, 2010). Av de som söker vård i samband med självskadebeteende var 77 

procent av de barn och ungdomar som vårdades för självdestruktiva handlingar tjejer (Perseius, 2012). 

Begreppet självskadebeteende innebär att man avsiktligt skadar den egna kroppen, antingen i 

ångestlindrande syfte, ett rop på hjälp eller i syfte att ta sitt liv (Socialstyrelsen 2009). Skärande och 

rispande på armar, ben och handleder är det vanligaste sättet att skada sig på, ovanligare är att skära 

sig på magen, ansiktet eller könsorganen (Fjellman, 2010).  Självskadebeteende delas in i tre grupper: 

 Allvarligt självskadebeteende (Major self-mutilation), vilket innefattar handlingar som 

amputation av kroppsdelar, utstickande av ögon, kastrering med mera. Dessa handlingar är 

ovanliga och ses framförallt vid psykotiska tillstånd. 

 Stereotypt självskadebeteende (Stereotypic self-mutilation) som rytmiska huvuddunkningar i 

väggen. Detta beteende kan ibland ses hos autistiska, psykotiska personer eller intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 Ytligt/medelsvårt självskadebeteende (Superficial/moderate self-mutilation) vilket är det 

vanligaste självskadebeteendet och ses framförallt vid Emotionellt instabil 

personlighetsstörning men även vid andra psykiatriska tillstånd. Det går att självskada sig på 

många olika sätt men som tidigare nämnts är vävnadsskada i form av brännande och skärande 

det vanligaste (Åkerman, S, 2009, s.17). 

Självskadebeteende är inte kategoriserat som en sjukdom enligt diagnosmanualen DSM-IV, 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, eller ICD-10. Däremot finns det med som ett 

av symtomen vid Emotionellt instabil personlighetsstörning (Stiftelsen allmänna barnhuset, 2008). 

Under kriterium 5 i diagnosmanualen står det beskrivet: uppvisar upprepat suicidalt beteende, 

suicidala gester eller suicidhot eller självstympande handlingar. Emotionellt instabil 

personlighetsstörning räknas som en allvarlig personlighetsstörning med hög dödlighet genom 

självmord (Karterud, Wihlberg & Urnes, 2014). Många med Emotionellt instabil personlighetsstörning 

är under perioder så självdestruktiva att de kräver flera månaders vård på psykiatriska avdelningar 

(ibid).  

1.1 Orsak till självskadebeteende  

Självskadebeteende kan uppkomma vid svåra traumatiska upplevelser. Det kan vara händelser som till 

exempel överfall, våldtäkt och svår mobbning. Ofta är detta kombinerat med starka känslor som sorg, 

smärta och vrede vilket leder till ett inre kaos. När någon lösning inte kan hittas för att hantera de 

överväldigande känslorna kan det resultera i upplevelser av en förlorad framtid. I desperation över 

denna upplevda maktlöshet kan det uppkomma självmordstankar (Stiftelsen allmänna barnhuset, 

2008). Idag tolkas självskadebeteende som en handlingsstrategi där patienten försöker distrahera den 

psykiska smärtan med hjälp av fysisk smärta (Perseius, 2012). Men inte sällan tolkar personal inom 

psykiatrin de självskadande handlingarna som ett sätt att få uppmärksamhet eller försök att manipulera 

och straffa sin omgivning (ibid). Det motsäger en tvärsnittsstudie där man frågat ungdomar om 

orsaken till varför de självskadat sig. Svarsalternativet ”självskadar för att få uppmärksamhet” fick 

lägst svarsfrekvens (Doyle, Sheridan & Treacy, 2016). Flest svarade att orsaken var en önskan om 

befrielse från fruktansvärda känslor (ibid). 

De vanligaste drivkrafterna till att en person väljer att självskada sig kan sammanfattningsvis 

beskrivas som: att avleda inre psykisk smärta; självbestraffning på grund av självhat och självförakt; 
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ett sätt att försöka fly från det inre lidandet; för att avleda starka suicidtankar och en stark önskan om 

att dö (Perseius, 2012). 

En slags ambivalens inför livet, där rädslan inför livet och längtan efter döden men en samtidig rädsla 

inför döden driver patienterna till självskada. De längtar efter livet och försöker skapa sig en uthärdlig 

livssituation utifrån deras förmågor (ibid) 

1.2 Behandling vid självskadebeteende   

Enligt Tofthagen och Fagerström (2010) har vårdpersonal ett stort ansvar i att skapa tillit, acceptans 

och vårdande samtal med de patienter som självskadar sig. Studien visar att självskadebeteende är ett 

sätt att uttrycka sin inre smärta och dämpa den genom utövandet av fysisk smärta på kroppen. Därav 

vikten att som vårdpersonal uppmärksamma det lidande patienten upplever och lära dem nya sätt att 

uttrycka och bearbeta sin smärta (Tofthagen och Fagerström, 2010). Personer som utövar fysiskt våld 

mot sin egna kropp kastas mellan olika känslor såsom tveksamhet och beslutsamhet, hopp och 

förtvivlan, klarsynthet och förvirring. (Fjellman 2010).  

Stort socialt nätverk med stöd från familj och vänner är den viktigaste faktorn för att motverka 

självskadebeteende (Arkins, Tyrrell, Herlihy & Crowly 2012). Olika terapier har prövats, men med 

dagens höga krav på evidensbaserad medicin finns det få studier, som med starkt bevisvärde kunnat 

visa en behandlingsform som förhindrar ett upprepat destruktivt beteende. Ett undantag utgörs av 

dialektisk beteendeterapi (DBT) som är en omfattande och avancerad form av kognitiv beteendeterapi, 

specifikt utvecklad för personer med självskadebeteende (Stiftelsen allmänna barnhuset, 2008). 

Metoden utvecklades av den amerikanska psykologen Marsha Linehan under 1990-talet och började 

användas i Sverige 1998. DBT utvecklades för självmordsnära och självskadande patienter med 

Emotionell instabil personlighetsstörning. Sen har metoden anpassats även efter andra typer av 

problem som depression, ätstörningar och posttraumatisk stress. Syftet med DBT är att minska 

självskadebeteendet men även att på lång sikt lära patienten hitta en inre emotionell balans för att 

kunna hantera sin vardag på ett bättre sätt och få en meningsfull tillvaro (Socialstyrelsen 2012). 

McDougall & Jones (2007) visar i sin studie att relationen mellan patient och vårdare har stor 

betydelse för om behandlingen med DBT ska lyckas. Han menar att den terapeutiska relationen ibland 

kan vara det enda som håller patienten vid liv. Under behandlingen arbetar de tillsammans för att 

hantera ångest och depression utan att göra impulsiva handlingar som självskada. 

En annan terapiform som har visat positiv effekt vid självskadebeteende är den mentaliseringsbaserade 

terapin (MBT). Terapin har sin grund i en psykodynamisk tradition, men skiljer sig från traditionell 

psykodynamisk terapi. MBT syftar till att förbättra patientens mentaliseringsförmåga, någonting som 

framförallt patienter med Emotionellt instabil personlighetsstörning har svårigheter med i emotionellt 

laddade nära relationer till andra. Tillfälliga sammanbrott i mentaliseringsförmågan kan uttrycka sig 

genom att patienten självskadar sig. Syftet med MBT är att försöka stärka patientens förmåga att förstå 

sina egna och andras mentala tillstånd i relationer för att patientens ska få en förståelse för sina 

affekter och impulser, som tenderar att utlösa självmordsförsök och självskadebeteende (Lund, 2013) 

1.3 Vårdarens roll 

Hälso- och sjukvårdens mål är en god hälsa och en vård på lika villkor. Vården ska också ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (Patientlag 

2014:821, 6 §). Ändå tror man att mörkertalet vid självskadande beteende är stort då få söker vård, 

mellan sex och tolv procent enligt olika undersökningar (Stiftelsen allmänna barnhuset, 2004). 

Eftersom många som självskadar sig aldrig söker sjukvård syns inte problemet i samma utsträckning 

som det finns i samhället (Walker, T, 2009). Många med psykisk ohälsa känner ett utanförskap i 

samhället på grund av den stigmatisering som finns. Negativa upplevelser av vården, där patienten är i 

beroendeställning till vårdaren, kan ytterligare förstärka känslan av utanförskap och isolering 

(Karmen, Kool, Poslawsky & Meijel, 2015). Sådana negativa känslor som vårdsökande patienter 
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upplever bidrar till att man undviker kontakt med vården (ibid). I en studie där man intervjuade 

kvinnor med självskadebeteende, beskrevs att omsorg, tillit, respekt, stöd och förståelse var 

nödvändigt vid vårdandet för att motverka den inre smärta som kunde leda till självskada. Några 

tyckte att stödet från sjuksköterskorna var hjälpsamt i deras kamp mot självskadande. Det 

rapporterades även att den emotionella smärtan istället ökade när kvinnorna kände sig ensamma och 

övergivna (Holm & Severinsson, 2010). Studier visar att vårdpersonals attityder mot självskadande 

patienter var blandade, både positiva och negativa åsikter fanns. Det var få av personalen som hade 

fått utbildning om ämnet och många ansåg att deras utbildning var otillräcklig och hade önskan om 

ökad kompetens. Förbättring av attityderna gagnade både patienter och personal (Gibb, Beautrais & 

Surgenor, 2010; Perboell, Hammer, Oestergaard & Konradsen, 2014). 

2 TEORETISK REFERENSRAM 

Denna kvalitativa studie utgår ifrån vårdvetenskapen där man ser människan som en helhet, där kropp 

och själ inte är separerade ifrån varandra (Dahlberg & Segesten, 2010). Tre vårdvetenskapliga begrepp 

har valts ut som har särskild betydelse i studien.  

2.1 Livsvärld 

Att se patientens livsvärld är en hållning eller ett perspektiv som varje vårdare bör ha med sig för att 

kunna ge en god vård. Det innebär att hänsyn visas till patientens delaktighet och att som vårdare 

försöka förstå de erfarenheter individen har med sig sedan tidigare (Dahlberg & Segesten 2010). 

Genom självbiografier kommer varje individs livsvärld att beskrivas och en helhetssyn fås över deras 

upplevelser av vården och vilket bemötande som de har fått under sin vårdtid. 

2.2 Vårdande möten 

För att stärka patientens hälsoprocesser och minska lidande krävs en vårdande relation med vårdande 

möten som utgångspunkt (Dahlberg & Segesten, 2010). Det som skiljer en professionell vårdrelation 

åt jämfört med en vårdande relation utanför vårdkontexter är att den professionella vårdrelationen är 

enkelriktad, det vill säga att vårdaren har fokus på patientens behov utan att kräva någonting tillbaka. 

Vidare kräver den professionella vårdrelationen reflektion och kunskap som den naturligt vårdande 

relationen inte kräver (ibid). 

Det vårdande mötet kräver en öppenhet och följsamhet från vårdaren och måste vara inbjudande och 

berörande (Dahlberg & Segesten, 2010).   

2.3 Vårdlidande  

När vården inte är vårdande, talar man istället om ett vårdlidande. Trots goda ambitioner att erbjuda 

vårdande möten kan den mänskliga faktorn fela och bidra till negativa konsekvenser för patienten som 

är utsatt och sårbar på grund av sitt lidande. Ofta uppstår ett vårdlidande vid bristande reflektion och 

kunskap. Omedvetna beteenden kan uppkomma ifall ingen reflektion sker vilket kan vara förödande 

för patienten i en utsatt situation (Dahlberg & Segesten, 2010). 

3 PROBLEMFORMULERING 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa samt att vård ska ges på lika villkor för alla som söker 

den. Vården ska även ges med respekt för alla människors lika värde för den enskilda människans 

värdighet. Vårdpersonalens uppgift är att främja hälsa och lindra lidande. Ändå är det många med 

självskadebeteende som aldrig söker vård på grund av negativa upplevelser av vården med bland annat 

ökade känslor av utanförskap och isolering. Vad beror detta på? Det vårdande mötet är ett centralt 
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begrepp i vårdvetenskapen, där relationen mellan patient och personal byggs upp. Forskning visar att 

det finns brister hos personal i bemötandet till patienter med självskadebeteende och att det finns en 

negativ syn på självskadande som tros bero på kunskapsbrist (Karmen, Kool, Poslawsky & Meijel, 

2015; Gibb, Beautrais & Surgenor, 2010; Perboell, Hammer, Oestergaard & Konradsen, 2014). 

Omsorg, tillit, respekt, stöd och förståelse motverkade istället deras inre smärta (Holm & Severinsson, 

2010). Målet med studien är att beskriva patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande vid 

självskadebeteende, en kunskap som kan bidra till att finna verktyg för hur hälsoprocesser kan stärkas 

hos patientgruppen. 

3.1 SYFTE 

Syftet med denna självbiografi studie är att beskriva patienters upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande vid självskadebeteende.  

4 METOD 

Den metod som valdes för studien var analys av 5 självbiografier som bygger på narrativer, vilket 

innebär analys av berättelser. Livsvärlden och erfarenheter lyftes fram och stod i fokus. 

Metoden var kvalitativ med en induktiv ansats vilket innebär att människors upplevelser beskrivs och 

analyseras (Fejes & Thornberg, 2015). Att analysera livsberättelser ger kunskap om individers 

upplevelser, tankar och minnen (Fejes & Thornberg, 2015). Livsberättelser låter författarna själva 

definiera de sammanhang de ingår i och utgår ifrån livsvärldsperspektivet (Fejes & Thornberg, 2015). 

4.1 Urval och Datainsamling  

De inklusionskriterier som användes i urvalet var att självbiografierna skulle vara skrivna på svenska. 

Det skulle också finnas tillräckligt med material i berättelserna för att få en god uppfattning om 

författarens upplevelse av vården. Böckerna skulle inte vara utgivna innan år 2000, detta för att kunna 

relatera till dagens kontext. Exklusionskriterierna för studien var att böckerna inte skulle ha ett 

anhörigperspektiv. Sökningen gjordes på Libris nationella databas (bilaga 1). De sökord som användes 

var självskadebeteende, självskadande, borderline, psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning. 

Ämnet som valdes var ”biografi med genealogi” som kan sammanfattas som ”personhistoria”. 

Målsättningen var att hitta självbiografier skrivna av både män och kvinnor för ett bredare perspektiv 

men böcker skrivna av män hittades inte. Tillslut valdes fem böcker ut som passade inklusions- och 

exklusionskriterierna: Zebraflickan, Vingklippt ängel, Sänder på tusen kanaler, Livet nästa och 

Ansiktet bakom masken – att vara borderline.  

På sökordet “självskadebeteende” framkom tre böcker, varav två var samma bok fast med olika 

utgivningsår. Båda böckerna valdes eftersom ut. Sökordet “psykisk ohälsa” gav 20 träffar men enbart 

vingklippt ängel passade inklusionskriterierna, de andra böcker handlade inte om självskadebeteende 

eller var ur ett anhörigperspektiv. “Självskadande” gav tre träffar varav två redan hade valts ut och den 

tredje passade syftet och användes som material. “Borderline” gav 13 träffar varav några var redan 

utvalda. “Borderline” är det begrepp som användes tidigare vid Emotionellt instabil 

personlighetsstörning och många med den diagnosen har ett självskadebeteende, vilket är orsaken till 

sökningen. Vissa av träffarna hade anhörigperspektiv och andra handlade inte om ämnet. En bok “när 

hjärtat gråter” svarade an på syftet men kunde inte hittas på några bibliotek eller bokhandlar och 

valdes därför bort (bilaga 1). Självbiografierna som valdes ut har kvalitetsgranskats enligt Segesten 

(2006) mall för källkritik av tryckt text. Detta innebär en granskning om självbiografierna hade en 

ansvarig utgivare, om de var kvalitetsgranskade och isåfall av vem och i vilket syfte, när 

självbiografierna trycktes samt vilket syfte författarna hade med självbiografierna (bilaga 4). 
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4.2 Analys 

En kvalitativ innehållsanalys användes eftersom denna metod är användbar vid analys av upplevelser 

genom text. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter vilket ansågs vara den 

lämpligaste metoden att använda i studien (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2015).  Analysen utgick 

från en induktiv ansats vilket innebär en förutsättningslös analys av texter utan någon förutbestämd 

teori (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2015). Dataanalysen började med att båda författarna läste 

biografierna och skrev ned meningar som passade syftet, benämnt som meningsbärande enheter. 

Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna. Kondensering innebär att man förkortar texten för 

att göra texten mera lätthanterlig, men utan att innebörden i den meningsbärande enheten går förlorad 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2015). Därefter kodades meningsenheterna. En kod är en kort 

beskrivning av de kondenserade meningsenheterna. Vidare i analysprocessen fördes koder som 

liknade varandras innehåll samman till kategorier och underkategorier (bilaga 3). 

4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Helsingforsdeklarationens (2013) principer för medicinsk forskning innebär att all sjukvårdspersonal 

som är involverade har som plikt att skydda forskningsdeltagarens liv, hälsa, värdighet, integritet, 

självbestämmanderätt, privatliv och personuppgifter. Detta gäller även om forskningsdeltagarna har 

lämnar samtycke. I studien användes självbiografier. Upphovsmännen till böckerna har valt att lämna 

ut information om sina liv genom att publicera böcker och därmed godkänt att andra får ta del av 

innehållet. Författarna till denna studie har tagit hänsyn till Helsingforsdeklarationens (2013) etiska 

aspekter genom att respektera upphovsmännens ord och inte förvränga innehållet i självbiografierna. 

Eftersom upphovsmännen valt att utge sin livsvärld bedömdes det etiskt acceptabelt att använda 

materialet till studien.  

5 RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån de kategorier och underkategorier som framkom under analysen. 

Kategorierna och underkategorierna sammanfattar författarnas upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande, figur 1. 

Kategori Underkategori 

 

Hjälplöshet 

Maktlöshet 

Frustration 

Förnedring 

 

Hopplöshet 

 

Ensamhet 

Uppgivenhet 

 

 

Omsorg 

Förståelse  

Tillit 

Lyhördhet 

 

Figur 1. Figuren redovisar de kategorier och underkategorier som framkommit i analysen. 
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5.1 Hjälplöshet 

Ett återkommande tema författarna beskrev är känslan av att vara hjälplösa, att vårdarna står 

handfallna inför deras självskadebeteende. Upprepade kränkningar och negativa attityder ledde till en 

ond cirkel där patienterna inte ville samarbeta utan motarbetade istället vården eftersom ingen 

vårdande relation fanns (Aspelin, 2008; Pålsson, 2004; Åkerman, 2014; Karlsson, 2013). När den 

vårdande relationen brast ledde det till upplevelser av maktlöshet, frustration och förnedring (ibid). 

5.2 Maktlöshet 

Upprepade gånger beskrev författarna hur maktlösa de kände sig inför sin sjukdom och vård. Pålsson 

(2004) beskrev bland annat sin känsla av maktlöshet när ingen av vårdpersonalen lyssnade på hennes 

åsikter angående vilken vård hon ville och inte ville ha. Personalen hotade bland annat med att ge 

henne tvångsinjektioner ifall hon vägrade att ta sin medicin trots att hon fick svåra biverkningar av 

den. Maktlösheten ledde till ett ökat självskadebeteende eftersom bristande kontroll över situationen 

ökade ångesten. Hur det kan kännas att inte ha kontroll och makt över sitt eget liv beskrevs så här: 

”Sjuksyster: Du vet att du måste ha långärmat på dig va? Du får inte gå omkring på 

avdelningen med alla ärren synliga. Jag blir irriterad, det känns som att hon säger 

till mig att jag måste vara någon jag inte är” (Pålsson, 2004, s.53).  

Framförallt framhävs känslor av maktlöshet vid LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård), då de var 

tvungna att vistas på avdelningen utan möjlighet att välja bort vården. Då hade vårdarna total makt 

över deras liv och deras autonomitet togs det ingen hänsyn till. Även om de i efterhand förstod att det 

var en nödvändighet vid det specifika tillfället, ifrågasatte de sättet som de blev behandlade på under 

sina vistelser på avdelningarna. (Aspelin, 2008; Pålsson, 2004; Åkerman, 2014; Karlsson, 2013).  

”Dels ökar ångesten när det känns som att man använder en härskarteknik, där jag 

är inlåst och inte kan ta mig ut från avdelningen” (Karlsson, 2013, s.95) 

Just maktlösheten över sitt eget självbestämmande var tydligt beskriven i alla de valda 

självbiografierna. På avdelningarna och behandlingshemmen fanns det tydliga rutiner och regler som 

skulle följas och beroende på hur väl dessa följdes fick patienten olika förmåner eller straff. Karlsson 

(2013) var inlagd på en avdelning på grund av sin anorexi och det fanns flera regler att följa. Några av 

dem var: Skall ligga nedbäddad under täcke, vara klädd i nattskjorta, låst fönster men vädring tillåten 

5x5 minuter varje dag, får ha kassettradio, penna och block, ringa eller ta emot 1 samtal varje dag. 

Hon hoppas att dessa regler idag är avskaffade eftersom hon inte ansåg att de bidrog till en bättre hälsa 

för henne.  

Törnström (2012) ansåg att sin identitet som människa och vuxen myndig person togs ifrån henne när 

hon blev tvångsomhändertagen. Hon kände sig totalt överkörd och misslyckad och känslor av 

maktlöshet blev påtagligt. Dessa känslor ledde till ett självmordsförsök på avdelningen.  

5.3 Frustration 

Frustration uttrycktes på två sätt: dels över den stigmatisering som råder kring psykisk ohälsa i 

samhället och att känna sig missförstådd i ett större perspektiv (Aspelin, 2008; Pålsson, 2004; 

Åkerman, 2014; Karlsson, 2013; Törnström, 2012). Dels upplevde de frustrationen över att känna sig 

missförstådda av personal och anhöriga (ibid). Pålsson (2004) beskriver hur hon önskade att hon hade 

haft en sjukdom som syntes utanpå, som alla kunde se för att förstå hur ont hennes sjukdom gjorde. 

Karlsson (2013) upplevde samhällets och omgivningens attityder mot drabbade med psykisk ohälsa 

som okunnig, hård och fördömande. Författarna beskrev ofta situationer när det kändes som att 
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personalen föraktade dem. Åkerman (2014) upplevde onda blickar från personalen och hon kände att 

de tyckte att hon kunde skärpa sig.  

”De krymper mig här, ser på mig med förakt. Jag är en besvärlig patient, en 

omogen patient som hade kunnat agera annorlunda om hon bara försökte. Hon är 

ju inte dum, hon kan prata och förstå och veta vad konsekvenserna blir” (Aspelin, 

2008, s.68).  

Törnström (2012) beskrev sin frustration över den psykiatriska vården då hon ibland inte fick någon 

hjälp alls och ibland blev tvångsvårdad trots samma symtom. En händelse hon upplevde var när en 

avdelningsläkare berättade för henne att läkaren som hade lagt in henne på avdelningen gjort en 

felbedömning, att hon inte alls behövde vara inlagd men att hon nu fick stanna i två veckor för att de 

”var så snälla”. Känslor av besvikelse överväldigade henne och i frustration snäste hon tillbaka åt 

läkaren. Hon skrev att det kändes som att hon var tvungen att skada sig själv riktigt allvarligt för att bli 

tagen på allvar och få hjälp, en upplevelse som delades av de andra författarna (Aspelin, 2008; 

Pålsson, 2004; Åkerman, 2014; Karlsson, 2013; Törnström (2012). 

En annan händelse beskrev Törnström (2012) om en vårdare som hade talat om för henne att hon inte 

hade Emotionellt instabil personlighetsstörning, trots att hon hade blivit utredd och fått diagnosen. 

Enligt vårdaren kunde hon inte ha det, eftersom patienter med Emotionellt instabil 

personlighetsstörning var elaka vilket hon ansåg att Törnström inte var. Hon kände sig frustrerad över 

de olika uttalandena från personal.  

5.4 Förnedring 

Författarna beskrev vid flera tillfällen i böckerna återkommande förnedrande och kränkande 

handlingar under sina vårdvistelser. Förnedrande handlingar ökade ångesten vilket stjälpte dem istället 

för att hjälpa dem. Maktkampen mellan patient och personal ökade efter kränkningarna. Karlsson 

(2013) beskrev att personalen inte tog henne på allvar och behandlade henne som ett litet barn vilket 

var förnedrande för henne. Som protest valde hon att svälta sig själv ännu mer vilket motverkade 

syftet med hennes behandling. På samma sätt beskrev Karlsson (2013) en händelse där hon hade köpt 

godis och en av vårdarna frågade henne om hon verkligen skulle äta det där? Detta rev upp gamla 

känslor som blev till laddade, plågsamma känslor. Att äta det som behagas är en vuxen handling där 

man själv beslutar om sina matvanor. Att ifrågasätta vad någon äter kan kännas som en kränkande 

handling där patientens självbestämmande åsidosätts. Karlsson (2013) upplevde även förnedring då 

hon värmde mjölk i pentryt på en rättspsykiatrisk avdelning och fick en utskällning eftersom pentryt 

inte fick användas efter ett visst klockslag, någonting hon inte blivit informerad om. Sådana regler 

minskar känslan av hemtrevnad och att bli utskälld kan väcka obehagliga känslor. 

Vid suicidrisk är vak en suicidpreventiv åtgärd där patienten ska ha tillsyn olika omfattande beroende 

på hur stor suicidrisken är, vilket avgörs av en läkare. Är suicidrisken stor behöver personal se 

patienten hela tiden, under alla dygnets timmar. En åtgärd som är livsnödvändig men outhärdlig 

många gånger (Aspelin, 2008; Pålsson, 2004; Åkerman, 2014; Karlsson, 2013). Såhär beskriver 

Aspelin (2008) hur det känns att ha vak: 

”Jag tänker, att bara sitta i en dusch och låta det heta vattnet spola över mig. 

Kanske kan jag försöka glömma att jag är iakttagen, bedömd, observerad? Kanske 

kan jag skrika in i vattenstrålen utan att någon hör och kanske mina tårar inte syns 

när de blandas med vatten? Den vidriga snipiga elaka skatan i systerkläder som har 

vakten den timmen undrar om jag tänker göra mig fin. Jag tror inte det är sant. Hur 

har hon mage att så gällt och belåtet ställa en sådan fråga? Vilka framsteg, tänker 
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hon säkert. Nu är hon på bättringsvägen och bryr sig om sitt utseende igen” 

(Aspelin, 2008, s.50). 

Av en annan åsikt hade Törnström (2012) då hon tyckte att det kändes skönt att ha vak då hon visste 

att hon inte kunde göra sig själv illa. 

5.5 Hopplöshet 

Författarna beskrev sina upplevelser som hopplöshet. De var övertygade om att behandlingar och 

medicinering inte hjälpte utan att självskada sig var det bästa i ångestlindrande syfte.  Hoppet började 

försvinna och personal som inte tog dem på allvar och inte försökte förstå hur de upplevde sin 

sjukdom gjorde det svårare att få hjälp och deras mående blev sämre och sämre (Aspelin, 2008; 

Karlsson, 2013; Pålsson, 2008; Åkerman, 2014; Törnström (2012).  Upplevelsen av hopplöshet inför 

vårdpersonalens metoder till förbättring och hjälp gjorde att patienterna kände sig mer uppgivna och 

ensamma.   

”Jag har slutat att be om något, för böner lönar sig inte. Jag har slutat att hoppas, 

för de ”bättre dagarna” existerar inte och kommer aldrig heller göra det. 

Personalens väckningsförsök lönar sig inte, jag borrar ner ansiktet i kudden och 

kryper in i påslakanet som i en sovsäck” (Pålsson, 2008, s.54). 

5.6 Ensamhet 

Karlsson (2013) beskriver hur ensamheten och isoleringen under hennes uppväxt resulterade i 

bristande tillit till andra människor. Föräldrarna fanns inte vid hennes sida och lyssnade inte på hennes 

rop på hjälp vilket resulterade i att hon behöll sina tankar och problem inom sig. Kravet från vården 

om öppenhet för att kunna hjälpa gjorde ångesten värre eftersom hon inte var redo att lita på dem. När 

hon tillslut öppnade upp sig och delade med sig av sina tankar upplevde hon dålig hjälp och respons 

från vården.  

”Skärp dig, Ramona. Sluta med de här dumheterna. Va inte så barnslig. De tog mig 

inte på allvar och behandlade mig som ett litet barn som gjort hyss. Det var så 

kränkande, jag var ju en vuxen människa” (Karlsson, 2013, s.99). 

Ensamheten författarna kände var påtaglig och det fanns en längtan efter nära relationer, samtidigt 

som de inte kunde förmå sig att upprätthålla de relationer dem hade. När relationerna fungerade 

lindrades deras inre smärta, samtidigt som separationer och minskad kontakt med anhöriga skapade 

stor ångest.  

Pålsson upplevde att personalen mest plåstrade om hennes sår efter självskadande istället för att hjälpa 

henne med paniken som drev henne till destruktiva handlingar, någonting som ökade känslorna av 

ensamhet. 

”Jag ägnar mig åt att pilla bort sårskorporna och dra upp såren på armen. 

Personalen lägger om mina sår, jag drar bort gasbindan, de lägger på ny, jag drar 

bort den. Så där håller det på. Smärtan äter upp mig. Jag kan inte andas, jag är 

dränkt i smärtan, paniken klöser, ensamheten, ensam, ensam, ensam” (Pålsson, 

2004, s.101).  
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Författarna hade en gemensam upplevelse av att få av vårdpersonalen lyssnade och försökte förstå vad 

de gick igenom utan fokuserade mer på medicinering än samtal vilket gjorde att de sjönk djupare i sin 

ångest. De vårdpersonal som bejakade deras livsvärld genom att ta sig tiden att finnas där som stöd 

minskade deras upplevelse av ensamhet för stunden (Aspelin, 2008; Karlsson, 2013; Pålsson, 2008; 

Åkerman, 2014; Törnström 2012). 

Aspelin (2008) beskrev behovet av vårdpersonal som kunde se henne som människa med känslor och 

inte enbart en börda att förvara innanför låsta dörrar.  

”Jag behöver träffa någon som kan berätta något gott om världen därute, någon 

som kan tala till mig och överrösta mina högljudda tankar. Som kan bränna bort 

min skam, skuld och ångest för en stund. Jag vill bara möta en människa. Bli 

betraktad som en människa” (Aspelin, 2008, s.41). 

Känslan av ensamhet och utanförskap upplevdes av samtliga författare under tiden på de vårdplatser 

som de blev förflyttade till. Upplevelsen av att bygga upp ett förtroende som sedan raserades när något 

inträffade eller vid omplacering till annat boende påverkade relationen mellan vårdare och patient 

(Aspelin, 2008; Karlsson, 2013; Pålsson, 2008; Åkerman, 2014; Törnström, 2012).  

“Jag tror på dig, Berny. Du har mer än nio liv inom dig, du kommer att klara det 

här. Jag tror att det finns hjälp och att du med tiden blir mottaglig för den. Det är 

det sista han säger till mig, sedan ger han mig ännu en kram och går. Jag sjunker 

ner på trappan och gråter.” Lämna mig inte, Aron!” viskar jag.” Snälla, lämna mig 

inte…” Men naturligtvis lämnar han mig. Han är mentalskötare och jag har varit 

hans patient” (Pålsson, 2008, s.152). 

Törnström (2012) beskrev hur utlämnad och övergiven hon kände sig när hon var inlagd på en 

observationsavdelning. Där fanns ingen trygghet eftersom ingen kände henne eller visste hur man bäst 

borde bemöta henne. Under somrarna stängdes vissa psykiatriavdelningar ned vilket innebar att 

patienter som var inneliggande slussades ut eller vidare till ett annat ställe. Både Pålsson (2008) och 

Törnström (2012) beskrev den omställning och var det innebar för deras välmående. Lämna personal 

där förtroende byggts upp under långa perioder för att sedan bli förflyttad skapade oro. Så här beskrev 

Törnström (2012) den förändringen: 

”Det är jobbigt, jag känner mig så kluven. Vad kommer det bli av mig? Jag önskar 

bara att få frid” (s.137) 

5.7 Uppgivenhet 

Kopplingen mellan frihetskänsla och att finna ro i sitt liv associerade samtliga författare med döden. 

Känslan av att inte vilja leva längre och ta sina liv återkom i tankarna då de vid tillfällen såg döden 

som enda rimliga utväg för att slippa leva med sin sjukdom och inte vara en börda för samhället. Hopp 

om livet varierade frekvent från dag till dag och mellan författarna (Aspelin, 2008; Karlsson, 2013; 

Pålsson, 2008; Åkerman, 2014; Törnström 2012).   

”Jag har försökt så länge nu, men cancer invaderar hela mig. Jag ÄR cancer. Av 

det emotionella slaget. Jag kommer aldrig att finna ett botemedel, det finns bara 

friheten som innebär döden kvar”. (Pålsson, 2008, s.19) 
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Åkerman (2014) beskriver att hon ville fortsätta leva stundvis men inte om hon skulle vara olycklig 

resten av sitt liv. Aspelin (2008) upplevde att hennes känslor om döden var genant eftersom hon hade 

en familj som hon kämpade för att behålla kontakten med. Hon upplevde inte att hon kunde dela sina 

tankar med personal för ingen tog sig tid att lyssna. 

5.8 Omsorg 

Långa vistelser på olika psykiatriska avdelningar och institutioner på grund av oförmåga att klara av 

sitt dagliga liv fick ofta författarna att känna sig beroende av vårdarna (Aspelin, 2008; Karlsson, 2013; 

Pålsson, 2008; Åkerman, 2014). Den ojämna vårdrelationen där författarna var utlämnade i vårdarnas 

makt, framförallt vid tvångsvård, gjorde att vårdarens bemötande påverkade författarnas hälsa och 

tillfrisknande.   

”De lider! De manipulerar inte. De har ångest, de hittar inte rätt, de är inte där för 

att störa er. De gör precis det som de vårdats för. Se dem. Respektera dem, visa 

empati. Visa att ni är människor, att vi är människor. Jag är människa” (Aspelin, 

2008, s.62). 

En röd tråd i alla biografier var en önskan och en längtan efter att få bli bemött med värdighet 

(Aspelin, 2008; Karlsson, 2013; Pålsson, 2008; Åkerman, 2014; Törnström, 2012). Ett givande samtal, 

en kram, en empatisk blick eller ett lyssnande öra kunde göra ångesten mer uthärdlig. 

”Ingen är den andra människan lik, men vi har alla rätt att bemötas med samma 

empati” (Karlsson, 2013, s.12).  

5.9 Förståelse    

Åkerman (2014) beskrev att hon trivdes på vanliga sjukhus eftersom hon då fick känna sig liten och 

ompysslad. Där var sjuksköterskorna snälla och försiktiga i sitt vårdande och hon kände sig trygg. Det 

bekräftar även Törnström (2012) då hon blev inlagd för ångestattacker på en psykiatrisk avdelning. 

Det bästa av allt hon mindes den natten var att hon inte en enda stund blev lämnad ensam, utan en 

sjuksköterska satt hos henne hela natten och försökte lugna henne.  

Så här beskrev Pålsson (2004) sin vårdare William:  

”Han brukar också försöka få ut mig på gården ibland och där sitter vi och pratar 

och röker. Han är den ende jag vill orka prata med. För han lyssnar och försöker 

förstå. Han behandlar mig inte som om jag vore hopplöst sjuk som så många av de 

andra gör. Han frågar om han inte förstår och lägger ner mycket tid på att prata 

med mig” (s.230) 

Karlsson (2013) återgav ett tillfälle då hon samtalade med en sjuksköterska som satt hos henne och 

som tidigare haft liknande upplevelser. Sjuksköterskan kunde därför bekräfta hennes upplevelser och 

förstod att hon hade det svårt.  

”Tanken kom direkt: Vad bra att de anställer människor med egna erfarenheter av 

vården (..)” (s.119).   

Vid ett tillfälle fick en distriktsköterska Törnström (2012) att klä på sig kläderna och följa med ut på 

en promenad vilket gjorde henne på bättre humör.  
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5.10   Tillit 

Pålsson (2008) menade att relationen mellan patient och sjukvårdare måste bygga på tillit för varje 

enskild individ och vårdaren behöver vara öppen i sinnet för att kunna ge god vård. Vårdaren ska 

också vara engagerade och ge ett intryck av att de bryr sig om och brinner för att hjälpa människor 

som mår dåligt.  

”Hon tröstar och uppmuntrar mig, och hon ger mig av sin tid. Hon kramar mig och 

märker när jag mår extra dåligt. En känsla av tillit till henne börjar växa” (Pålsson, 

2008, s.41).  

Författarna hade växt upp under olika förhållanden och hade olika erfarenheter av sin vårdtid och av 

möten med sjukvårdspersonal. Den gemensamma faktorn som delades var att tillit till personal var 

avgörande för hur villiga de var att öppna upp sig och berättar om sin problematik och de känslor som 

uppstod när begäret efter självdestruktiva handlingar var starkt. Karlsson (2013) framhävde vikten av 

att söka och få professionell hjälp tidigt för att minska den skada som psykisk ohälsa innebär och kan 

leda till.  

”Inte förrän jag 2006 fick kontakt med en sjukgymnast har jag mer och mer vågat 

släppa in människor i mitt liv. Hon är den första jag har kunnat prata med om det 

jag burit med mig under åren. Hon är den första jag verkligen vågar lita på” 

(Karlsson 2013, s.92). 

En känsla av trygghet och tillit byggdes upp mellan vårdare och patient och gjorde att de kunde öppna 

upp sig och berätta om upplevelsen av att bli vårdad för självskadebeteende och hur de såg på sin 

tillfrisknandeprocess (Aspelin, 2008; Pålsson, 2008; Åkerman, 2014; Törnström, 2012). 

”Och så är det Ella. Hon är väldigt omtyckt av alla för sin humor, sin 

ungdomlighet och framför allt för sin vilja att förstå oss, också mig. Hennes 

ansikte får konturer och man känner att man inte bara är arbete för henne. Sakta 

öppnar jag mig för henne, berättar försiktigt i kodat språk, saker som hon nog 

egentligen inte förstår men som ändå är skönt att få ur sig” (Pålsson 2008, s.43). 

5.11    Lyhördhet                                                                                      

De olika självskadande beteendena som författarna hade krävde olika typer av metoder för att få rätt 

hjälp och medicinering som fungerade för den enskilde. De hade en upplevelse av att inte bli tagna på 

allvar och att personalen inte ville höra den sanning de hade att berätta (Aspelin, 2008; Karlsson, 

2013; Pålsson, 2008; Åkerman, 2014; Törnström, 2012).  

Pålsson (2008) beskrev detaljerat sina inre röster som uppmanade henne till att skära sig med rakblad 

och att rösterna inte försvann  och att vårdpersonalen inte såg eller ville lyssna på hennes upplevelser 

av den verklighet hon levt i. Hon fick istället svaret att de röster hon hörde eller de spindlar hon såg på 

sitt rum inte var verkliga. Det upplevde hon som kränkande och nedvärderande. Hon valde att inte 

prata med vårdpersonalen som inte ville lyssna, utan endast med personal som var villiga att höra om 

hennes verklighet. 

”Sedan vill jag verkligen poängtera att vi kommer att ta utredningen i din takt, vi 

kommer inte att kräva mer av dig än vad du orkar med. Allt vi kräver är att du 
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försöker” fortsätter han. Hans leende är varmt och hans ögon så allvarliga. Han ser 

mig, han hör vad jag säger” (Pålsson, 2008, s.55)  

Aspelin (2008) beskriver rädslan över att vårdpersonalen försökte förändra hennes sätt att tänka. Hon 

menade att hennes känslor skapade destruktion och olycka, men var ett skydd för att behålla sin 

personlighet och inte låta någon annan förändra den enda trygghet hon kände till. Hon blev förvånad 

när hon inte möttes av frustrerad personal då hon medvetet inte öppnade upp sig för hon ansåg att de 

ändå inte skulle förstå henne.    

”Jag tittat förvånat på henne. Att mötas av någon som inte är arg på mig känns 

ovant. Hon fördömer mig inte, äcklas inte av mitt beteende eller ser mig som 

manipulerande och besvärlig” (Aspelin, 2008, s.71).  

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Den metod som använts i undersökningen är induktiv kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2015). Allt material har läst och sedan diskuteras för att nå samstämmighet 

avseende tolkning av materialet. Den kvalitativa innehållsanalysen ansågs vara den metod som bäst 

kunde sammanfatta biografierna utan att något innehåll gick förlorat. Genom att ha valt ut 

meningsbärande enheter och följa de steg som en kvalitativ innehållsanalys innebär har budskapen i 

biografierna bevarats under hela analysprocessen. Syftet med studien var att belysa upplevelser, för att 

få en djupare insikt om vårdpersonalens bemötande. Att studera självbiografier gör att de primära 

berättelserna och upplevelserna är intakta från andras tolkningar till skillnad från vetenskapliga artiklar 

där artiklarnas författare redan har tolkat materialet. Att självbiografier användes berodde även på att 

det fanns gott om material att använda, då böckerna tydligt och i stor omfattning beskrev upplevelser 

av vården. Författarna har haft tid på sig att reflektera över vad de förmedlar då det tar tid att få sin 

bok publicerad.  

En negativ aspekt av att använda självbiografier är att man inte kan ställa följdfrågor vid oklarheter, 

som vid intervjuer, vilket kan göra att innehåll missuppfattas. En annan negativ effekt vid alla 

kvalitativa studier är att förförståelsen kan påverka resultatet. Förförståelse handlar om den bild 

forskaren har av det fenomen som studeras. Förförståelsen inkluderar bland annat teoretisk kunskap, 

tidigare och personliga erfarenheter men också förutfattade meningar. Här finns det skilda 

uppfattningar ifall förförståelsen är någonting man bör använda vid studier eller inte. Tolkning av 

materialet påverkas ofta omedvetet av vår förförståelse men vi har under studiens gång försökt att 

lägga förförståelsen åt sidan och vara öppensinnade inför den information vi har samlat in. 

Författarnas egna berättelser och erfarenheter anses vara trovärdiga för denna studie då vi eftersöker 

upplevelser och det är endast de själva som kan beskriva hur de upplevde sin vård. 

Böckerna som valdes skulle inte vara skrivna innan år 2000 för att kunna relatera till dagens kontext. 

Vi diskuterade om sjutton år var för gammalt material, men vi ansåg att vården inte har ändrats mycket 

under dessa år och att de subjektiva upplevelser författarna beskrev även är aktuella idag.     

Valet av självbiografi studie gav en djupgående och personlig inblick i hur det är att bli behandlad för 

självskadebeteende och vägen till att tillfrisknande. Begränsning med fem biografier gav oss en 

helhetsbild av upplevelse, men det betyder inte att alla patienter med självskadebeteende har samma 

uppfattning om vården. Om fler biografier hade inkluderats är det möjligt att utfallet blivit annorlunda. 

Samtliga biografier var dessutom skrivna utifrån ett kvinnligt perspektiv, vilket också kan ses som en 

begränsning, men tyvärr kunde vi inte finna några svenska självbiografier om självskadebeteende 

utifrån ett manligt perspektiv.  
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De kategorier som till slut valdes liknade till viss del varandra och en del meningsbärande enheter 

passade in under flera kategorier. De nyansskillnader som finns i ett citat kan tolkas på olika sätt och 

många känslor kan upplevas i samma situation. De slutgiltiga kategorierna bedömdes ändå 

sammantaget avspegla biografierna väl och citat har lagts till för att fördjupa innehållet och för att 

läsaren ska ha möjlighet att ta ställning till analysens rimlighet.  

Giltighet är ett begrepp som används inom kvalitativ forskning. Ett resultat anses giltigt om det lyfter 

fram de karaktäristiska som är representativa eller typiska för det som var avsett att beskriva, något vi 

anser har framkommit i studien med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2015). Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper eller situationer (ibid). I studien har fem unga kvinnor beskrivit hur det är att bli vårdade för 

självskadebeteende, vilket skulle kunna spegla andra unga kvinnors upplevelser med samma svåra 

självskadebeteende. Dock är det alltid upp till läsarens tycke ifall materialet anses kunna överföras till 

annan kontext.  

6.2 Resultatdiskussion 

Denna studie har gett kunskap om patienters upplevelser av att bli vårdade för sina 

självskadebeteende. Varje biografi är en unik beskrivning av vårdande och icke vårdande möten och 

de tankar och känslor som upplevts i de olika val som vårdpersonal tagit.  

Något som återkom genom patienternas självbiografier var deras upplevelser av bristande tillit för 

andra människor och speciellt vårdpersonal. 

Karlsson (2013) beskriver den härskarteknik som hon upplevde under sin vårdtid och vilka 

konsekvenser det fick för henne. Hon upplevde att regler och straff motverkade hennes tillfrisknande. 

Rask & Brunt (2010) menar att denna typ av vårdmiljö är olämplig inom psykiatrisk vård. De fann att 

patienter som behandlats i icke dominerande och motiverande miljöer under sin vårdtid klarade sig 

bättre i samhället efter utskrivning. 

Biografierna skildrade hur svårt samspelet mellan vårdpersonal och patient kunde vara. Att vara inlagd 

och isolerad från omvärlden kunde både vara befriande, vid god kontakt med vårdpersonalen eller 

utelämnande och ångestframkallande när patienterna inte blev bemötta med värdighet. Gustin (2015) 

menar att vårdpersonal måste se patienten som en unik människa. Det handlar om att möta en 

människa och inte endast kartlägga patientens personlighetsdrag. Karterud, Wihlberg & Urnes (2014) 

menar att personligheten hos varje människa säger något om huruvida personen har en tendens att 

reagera på ett visst sätt i givna situationer, men personligheten dikterar inte individen. Personer som 

helhet låter sig påverkas av åtskilliga fler faktorer än sina personligheter. Karlsson (2013) beskrev hur 

jobbigt det var att öppna upp sig för personalen eftersom det skapade ångest på grund av att hon alltid 

behållit sina känslor och tankar för sig själv. Aspelin (2014) delade dessa upplevelser där hennes fasad 

skyddade hennes personlighet och att det inte var någon vits med att öppna sig för personalen då dem 

inte förstod henne ändå. Gustin (2015) framhåller att en människas integritet eller ”fasad” skyddar 

personen från lidande i samspelet med andra. Det är ett sätt att undvika offerrollen, där man känner sig 

otillräcklig och defekt. Som vårdare bör man därför ta hänsyn till integriteten och inte försöka riva ner 

den fasad patienten har byggt upp, utan låta den vara som ett skyddande lager tills personen är redo att 

släppa in vårdaren.   

I självbiografierna beskrevs upplevelsen av att ständigt vara kontrollerad och de svårigheter som 

uppstod genom olika regler som var tvungna att följas. Anpassningen från att vara fri  till upplevelsen 

av att vara kontrollerad och övervakad dygnet runt försämrade patienternas välbefinnande. 

Tvångsåtgärder var ett ingripande som ibland var nödvändigt men svårt att hantera för författarna. När 

de inte förstod anledningen och när beslutet togs över deras huvuden, utan att diskutera med dem först, 

bidrog det till en känsla av total maktlöshet inför den egna vården. Delaktigheten gick förlorad när 

samtycke till den egna vården saknades. Resultatet visade även att strikta regler, där personalen 

använder sig av straff och belöning för att motivera författarna till att minimera självskadebeteendet, 
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var en vanlig strategi istället för att ta sig tiden att lyssna och försöka förstå.  Liknande resultat fann 

Ejneborn Looi, Engström & Sävenstedt (2015) i en kvalitativ svensk studie där 19 kvinnor med 

självskadande beteende deltog. Resultatet visade att majoriteten av kvinnorna ansåg att tvångsåtgärden 

inte hade varit nödvändigt om sjukvårdspersonal hade lyssnat på dem, sett deras behov tidigt och 

försökt förstå deras problem. Tillit och självsäkerhet beskrevs som de viktigaste egenskaperna hos 

personalen för att förbättra den psykiska ohälsan. I frånvaro av dessa egenskaper tenderade patienterna 

att se personalen som oförutsägbara och opålitliga fiender. Einborn et al. (2015) menar att patienter 

med självskadebeteende ofta förvaras utan att vårdas, vilket bidrar till att patienterna försämras i sitt 

självskadebeteende. De menar också att patienter med självskadebeteende anses vara en svårhanterlig 

patientgrupp för psykiatrin och att tvångsåtgärder anses vara ett naturligt val för att motverka 

självskada. Patienterna önskar sig emellertid en annan slags vård, där ett vårdande förhållningssätt 

används istället för tvång och där man ser och tolkar patientens behov rätt för att minimera 

självskadebeteendet, istället för att använda tvångsåtgärder som metod.  

Bakom ett självdestruktivt beteende finns det ofta upplevelser av hopplöshet, maktlöshet och utsatthet. 

En upplevelse av saknad kontroll över sitt liv är en faktor för ökad risk och kan ses som ett sätt att 

hantera maktlösheten genom att skada den egna kroppen. Minskat självskadebeteende hör samman 

med att maktlösheten över sina egna liv avtar. Tvångsåtgärder ökar känslan av maktlöshet vilket 

därför kan bidra till ökat självskadebeteende (Stiftelsen allmänna barnhuset, 2008, s.44). 

Dahlberg & Segesten (2010, s.90) menar att det finns anledning att tro att otrygghet kan vara den 

faktor som i vissa sammanhang utlöser ohälsa. Kommunikation kan i detta fallet vara en viktig del i att 

få patienten att känna sig delaktig i vården trots att tvångsåtgärder är nödvändiga. Perseius (2012) 

menat att psykiatrin i många fall har ett otacksamt uppdrag när det gäller tvångsvård. Han menar att 

kritiken i många fall är berättigad, men inte alltid. Ett ”moment 22” uppstår lätt: väljer man bort 

tvångsvård framförs kritik då man inte skyddat patienten, samtidigt som psykiatrin får kritik när 

tvångsvård används. 

Majoriteten av författarna till biografierna vittnar om en maktlöshet, där man inte får hjälp förrän man 

gjort ett suicidförsök. Kanske hade dessa försök kunnat hindras ifall man tog deras självskadande på 

allvar tidigare. Just ”vi” mot ”dem” känslan, maktkampen mellan vården och patienterna var 

återkommande i biografierna. Författarna kände sig kränkta eller upplevde brister i vården vilket blev 

en negativ spiral av hämnd. Persius (2012) menar att många vårdbehövande psykiatripatienter blir 

stoppade i dörren när de söker vård. Stressen att inte få hjälp ökar symtom som suicidtankar och 

självskadebenägenhet. Ännu en avfärdan vid hjälpsökande kan leda till värre självskadehandlingar 

som i värsta fall kan innebära att akut behandling krävs. Det blir en kamp där alla är vanmäktiga och 

där alla tillslut förlorar (Perseius, 2012, s.114) 

Författarna kände sig ofta missförstådda av vårdpersonalen. De kände att personalen ofta misstrodde 

deras lidande, att det var ett sätt för dem att söka uppmärksamhet och att deras symtom inte togs på 

allvar. I Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofssons (2007) intervjustudie framkom att det är emotionellt 

svårt att behandla patienter med självskadebeteende. De poängterar vikten av att ha arbetskollegor att 

prata med och diskutera vårdandet för att patienterna ska få rätt behandling. Sjuksköterskorna 

uttryckte känslor som osäkerhet och rädsla inför att behandla denna patientgrupp och de kände sig 

maktlösa när de inte hade kontroll över situationer. De menade att upplevelsen av att behöva vara på 

sin vakt och vara konstant medveten om att självskadande kan uppstå hastigt och leda till dödlig 

utgång är påfrestande för sjuksköterskorna. I vissa situationer menade personalen att humor kunde 

bidra till ett mer vårdande möte för patienterna. Rask & Brunt (2010, s.21) anser däremot att 

användandet av humor kan kväva och förminska patientens verkliga lidande. Vårdandet kan upplevas 

som ytliga förändringar, och inte främst som att vårda eller vårdas till hälsa och välbefinnande. 

Törnström (2012) beskrev om en vårdares ifrågasättande av hennes diagnos eftersom hon inte var en 

elak person, vilket vårdaren ansåg att de med Emotionellt instabil personlighetsstörning var. Vårdaren 

ville inte vårda patienter med den personlighetsstörningen. Ett sådant oprofessionellt bemötande 

skapade förvirring och frustration hos Törnström. Höglund & Hedman Ahlström (2006) menar att 
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omvårdnad innebär att stödja och uppmuntra personer tills denne är fullt kapabel att ta hand om sig 

själv och då gäller det att lämna ansvaret åter. De menar också att det är viktigt att skilja på 

vårdarrollen och kamrat rollen eftersom det annars kan skapas rollförvirring som gör att vårdtagaren 

inte får den hjälp som behövs. Det professionella bemötandet där man som vårdare ska hjälpa 

patienten utan att kräva någonting tillbaka uppfylldes inte i den situationen (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

Karlsson (2013) tyckte att det var positivt med vårdpersonal som själva hade erfarenheter av att vara 

patient, eftersom det gav större förståelse för hennes svårigheter. Höglund & Ahlström (2016) menar 

dock att vårdaren inte själv bör vara en ångestfylld person eftersom det i så fall finns risk att vårdaren 

blandar ihop sina egna problem och känslor med patientens. 

I biografierna framkom det att författarna ofta upplevde ett vårdande där livsvärldsperspektivet inte 

bejakades. Istället för att vårdpersonalen såg deras livsvärld ansåg författarna att det fokuserades mer 

på medicinering än samtal.  Sådana brister i vårdandet orsakade vårdlidande, där patienternas 

delaktighet och känslor försummades, vilket ledde till känslor av bristande kontroll. Däremot fanns det 

tillfällen då vårdpersonalen tog sig tiden att lyssna och finnas där som stöd vilken minskade 

ensamheten. Patientperspektivet är betydelsefullt i det evidensbaserade vårdandet vilket innebär att 

man vårdar med livsvärlden som grund. Det innebär att man som vårdare försöker se, förstå och 

beskriva samt analysera och förklara hälsa, sjukdom, lidande och vård såsom dessa aspekter av livet 

erfars av människor (Dahlberg & Segesten, 2010). Använder man sig av livsvärldsperspektivet i 

vårdandet får man en större förståelse för patientens sjukdom och hur denna påverkar personens liv 

(ibid). En vårdare som inte klarar av att möta patientens livsvärld förmedlar följaktligen inget verkligt 

vårdande (ibid). En orsak till att livsvärldsperspektivet inte används i vårdandet kan vara bristande 

kunskap där utbildning kan vara en nyckel till att förstå patienten. McAllister, Moyle, Bilett & 

Zimmer-Gembeck (2008) visade i sin intervjustudie att utbildning inom området förbättrade 

sjuksköterskornas färdigheter att vårda patienter som självskadar sig. Med hjälp av utbildning fick de 

större förståelse och skapade kontroll vilket gjorde situationer med självskadande patienter mer 

hanterbar. Kompetensutvecklingen förbättrade sjuksköterskornas attityder generellt och den nya 

förmågan att kommunicera bidrog till ett bättre stöd för patienterna. Perseius (2012) anser att en god 

vård är att skapa en bra vårdrelation, och att kunskap visserligen är bra men att det viktigaste är att 

bemötandet är präglat av respekt, förståelse och bekräftelse. Vidare, en stor patientgrupp inom den 

slutna psykiatriska vården är patienter med självskadebeteende och suicidalitet. Enligt Persius (2012) 

är kunskapsbristen kring emotionell instabilitet inom psykiatrisk slutenvård generellt sett stor. 

Möjligtvis hör detta samman, att kunskapsbristen leder till missförstånd då ingen förståelse finns och 

patientens livsvärld försummas.  

Den ensamhet författarna kände vid flertalet tillfällen berodde bland annat på vårdpersonalens 

maktlöshet inför deras sjukdom och symtom men också på grund av den vårdrelation som byggts upp 

raserades när vårdpersonal slutade alternativt patienternas förflyttning till annan avdelning eller 

institution. Detta bidrog till försämring av deras välmående. Long & Jenikns (2010) beskriver hur 

viktigt det är med långsamma, förberedande avslut, eftersom just separationer kan vara svårt att 

hantera för patienter med självskadebeteende. Utskrivningar eller förflyttningar bör därför diskuteras i 

god tid med patienten innan för att de mentalt ska kunna förbereda sig. Kontinuiteten i vården är 

därför viktigt. Undvikandet av hastiga separationer och oförberedda avbrott i vården bör därför 

undvikas eftersom detta kan leda till ökad ångest. 

7 SLUTSATS 

All hälso- och sjukvård syftar till att främja hälsa och minska lidandet. Resultatet av studien visade 

brister i främjandet av patienternas hälsoprocesser. Okunskap hos vårdpersonal kring 

självskadebeteende ledde till känslor som maktlöshet, frustration, förnedring, ensamhet och 

uppgivenhet hos patienten. Lyhördhet och förståelse ledde istället till positiva känslor som tillit, 

minskad ensamhet och en vilja till samarbete. Det kan vara enkla medel som en kram, en tröstande 
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axel, ett uppmuntrande ord. Vårdpersonalens bemötande hade stor betydelse för individen, där 

bekräftelse och stöd gav dem hoppet åter. 

Vårdpersonal kan känna sig maktlösa inför att vårda patienter med självskadebeteende och därför har 

patientgruppen fått en felaktig stämpel som ”ohanterlig”. Utbildning till vårdpersonal om 

självskadebeteende ger positiv inverkan i deras arbete. Reflektion över sitt eget vårdande, både ensam 

och tillsammans med kollegor, förbättrar också vårdrelationen eftersom insikter om sitt eget 

bemötande minskar risken för vårdlidande.  

Kontinuitet i vården är även det en aspekt som bör beaktas, eftersom abrupta avslut kan leda till ökad 

ångest. Att kommunicera med patienter och närstående om deras vård främjar delaktigheten och 

minskar missförstånd. 

Studien visar att det krävs mer forskning om området. Både hur patienterna vill bli bemötta och vad 

som kan lindra deras lidande. Sådan forskning kan sedan användas i utbildningssyfte till vårdpersonal 

för att öka deras kunskaper, vilket förhoppningsvis kan leda till en bättre vård för patientgruppen.  

Även forskning om skillnader mellan män och kvinnor, då få studier hittades om ämnet. 
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Bilaga 1 – Datainsamling 

Databas  Datum  Sökord  
 Ämne Antal 

träffar  
Lästa böcker  

Libris nationella 

bibliotekssystem  
 21/3/17 Självskadebeteende  

Biografi med 

genealogi 
   3 

2 –Zebraflickan (2007), Livet 

nästa (2016). 

Libris nationella 

bibliotekssystem 
25/3/17 Psykisk ohälsa  

 

Biografi med 

genealogi 
   20 1-Vingklippt ängel (2004) 

Libris nationella 

bibliotekssystem  
25/3/17 Självskadande 

Biografi med 

genealogi 
   3 

1-Sänder på tusen kanaler 

(2011)  

Libris nationella 

bibliotekssystem  
1/4/17 Borderline  

 

Biografi med 

genealogi    13 

1 – Ansiktet bakom masken – 

att vara borderline: en 

berättelse byggd på 

dagboksanteckningar och 

erfarenheter (2010) 

 

  



 

 

Bilaga 2 – Valda självbiografier 

Titel: “Vingklippt Ängel” 

Författare: Berny Pålsson 

Tryckår: 2012 

ISBN: 91.7001-226-1 

Format: Pocket bok 

Antal sidor: 270 

Nationalitet: Svensk 

 

Sammanfattning: 
Vingklippt ängel och känn pulsen slå är skriven av samma författare. I böckerna får man följa 

Berny genom självskadande, missbruk och sargade relationer. Hon får många olika diagnoser 

och åker in och ut från psykiatrin under flera år. I första boken handlar det framförallt om 

hennes behov av att skära sig medan andra boken mer handlar om hennes missbruk. 

 

Titel: “Zebraflickan” 

Författare: Sofia Åkerman 

Tryckår:  2014 

ISBN: 978-91-89390-66.-9 

Format: Inbunden bok 

Antal sidor: 271 

Nationalitet: Svensk 

 

Sammanfattning: 
Zebraflickan beskriver en tonårsflicka med självskadebeteende och anorexia nervosa. 

Upprepade förgiftningar förstörde tillslut levern och författaren fick göra ett val, att kämpa 

emot hennes impulser att skada sig själv eller att ge upp. Man får följa hennes resa genom 

olika vårdinrättningar och vägen till ett friskare liv. 

 

Titel: “Sänder på tusen kanaler” 

Författare: Mikaela Aspelin 

Tryckår: 2006 

ISBN: 978-91-85285-82-2 

Format: Pocket bok 

Antal sidor: 148 

Nationalitet: Svensk 

 

Sammanfattning: 
Sänder på tusen kanaler handlar om kvinna som under tonåren hade ett svårt 

självskadebeteende men som under några år lyckades hålla sig ovanför ytan innan hon 

plötsligt hamnar i en djup depression och åter börjar självskada sig. Man får följa henne när 

hon är inlagd på psykiatriska vårdavdelningar och hennes kamp om att vara en bra mamma. 

 

Titel: 
Författare: Ramona Karlsson 

Tryckår: 2013 



 

 

ISBN: 978-91-85705-71-9 

Format: Inbunden bok 

Antal sidor: 143 

Nationalitet: Svensk 

 

Sammanfattning 
Ramona Karlsson är uppvuxen under svåra förhållanden med missbrukande föräldrar. Hennes 

svåra uppväxt samt genetiska faktorer leder till svåra ätstörningar och självskadebeteende. 

Hon vårdas länge under LPT och är inlagd på olika vårdavdelningar och Växjös 

rättspsykiatriska klinik. I boken beskriver hon uppväxten och hur hon tampas med ångesten 

men också om hennes upplevelser av vården.  

 

 

Titel: ”Ansiktet bakom masken – om att vara borderline” 

Författare: Jouanita Törnström 

Tryckår: 2012 

ISBN:978-91-6370948-7 

Format: Pocket 

Antal sidor: 166 

Nationalitet: Svensk 

 

Sammanfattning 

En självbiografisk bok som bygger på dagboksanteckningar ifrån Jouanita Törnström. Boken 

speglar inifrån perspektivet hos författaren som 27-åring fick diagnosen borderline. Man får 

följa hennes känslosvängningar och hennes kamp för att överleva. 

  



 

 

Bilaga 3 – Exempel på analys av självbiografierna 

Meningsbärande enheter 
Kondenserad       

meningsenhet 
      Kod  

Underkategori 
    Huvudkategori 

Förstår ni inte vilket skrik som bor i 

mig, att tystnaden och den fastfrusna 

blicken i väggen, den orörliga, 

apatiska, den stilla kroppen på sängen 

är på väg att glida isär? Den stora, 

stora gråten. Låt den få komma. 

(Sänder på tusen kanaler, s. 40) 

  

 Ett skrik bor i min 

apatiska kropp med 

gråten i halsen 

 Känner sig 

oförstådd  

 

 

   Uppgivehet   Hopplöshet  

 Det var en sådan förnedring att 

behöva ligga fastspänd med benen 

isär, och att inte kunna göra 

någonting för att ändra 

kroppsställning. Jag kände mig 

oerhört kränkt! (livet nästa, s. 91). 

 

   Förnedrande att 

ligga fastspänd och 

orörlig 

  Bältessäng 

innebär 

förnedring 

 

 

  Förnedring     Hjälplöshet 

Man ser i hans ögon att han faktiskt 

bryr sig, att det spelar roll för honom 

om man blir bättre eller inte. Han har 

inte tröttnat på sitt jobb, han är 

engagerad och motiverad. Och framför 

allt är han en underbart vän. 

(Vingklippt Ängel, s. 125). 

 Engagerad och 

motiverad personal 

som även är en vän 

   Engagerad 

och 

motiverad 

 

    Tillit 

     Omsorg  

 

  



 

 

Bilaga 4 – Granskning av självbiografier 

Titel Litteraturform

at 

Ansvarig 

utgivare 

Vem är 

författaren?  

Har texten blivit 

kvalitetsgranska

d? 

På vilket sätt 

kan texten 

användas för 

kunskap om 

vårt 

ämnesområde? 

Åkerman, S,. 

    (2014) 

”Zebraflickan

” 

 

 

 

  Självbiografi 

 

 

 

 

 

 

Författarhus

et 

Författaren är 

en svensk 

kvinna som 

beskriver sina 

tankar om 

hennes 

självskadebet

eende och 

balansgången 

mellan liv 

och död. 

 Bokförlaget 

granskade boken 

innan tryckning. 

Boken ger en 

inblick i hennes 

liv och de 

svårigheter som 

hon har. Det ger 

en bredare 

förståelse för hur 

personer med 

psykisk ohälsa 

och 

självskadebeteen

de kan känna och 

uppleva sin vård.  

Aspelin, M,. 

     (2013) 

”Sänder på 

tusen kanaler: 

Om 

borderline och 

dess nära 

samband med 

bipolär 

sjukdom och 

ADHD” 

 

 

 

 

Självbiografi 

 

 

 

 

Recito 

förlag 

Mikaela 

Aspelin är en 

kvinna som 

haft kontakt 

med 

psykiatrin 

under största 

delen av sitt 

liv och hon 

beskriver hur 

hon fann 

familjelivet 

och hur allt 

rasade ner 

när psykisk 

ohälsa kom 

tillbaka i 

vuxen ålder.   

Egengranskad av 

Mikaela Aspelin. 

Boken skrevs den 

ursprungliga 

versionen 2005 

men efter 

utfyllnad och 

granskning 

trycktes den 2013.  

Hur ett 

vardagsliv snabbt 

kan ändra hela 

livsvärlden och 

vad som krävdes 

för att hon skulle 

kunna hantera 

sina sjukdomar 

Borderline, 

Bipolär och 

ADHD. Inblick 

över hur 

sjukdomarna kan 

påverka och 

synen på vården 

ur patientens 

perspektiv. 

 

 

 

 



 

 

Titel Litteraturformat Ansvarig 

utgivare 

Vem är 

författaren? 

Har texten blivit 

kvalitetsgranskad? 

På vilket sätt 

kan texten 

användas för 

kunskap om 

vårt 

ämnesområde? 

Pålsson, B,. 

  (2012) 

 

“Vingklippt 

Ängel” 

 

 

 

 

Självbiografi 

 

 

 

Bokförlaget 

Forum 

Vi följer Berny 

Pålsson som 

beskriver sitt 

missbruk och 

självskadebeteende 

och hennes tankar 

vid förflyttning 

mellan olika 

psykiatriboenden 

under flera år.  

Texten granskades 

av bokförlaget 

Forum innan tryck 

av bok. 

Boken beskriver 

hennes känslor 

och upplevelser 

vilket ger en bred 

helhetsbild av 

hennes behov. 

Kunskapen om 

hur olika grupper 

inom sjukvården 

arbetar och 

hennes syn på hur 

deras metoder 

hjälper.  

Karlsson, 

R,. 

 (2013) 

 

“Livet 

nästa” 

 

 

 

Självbiografi 

 

 

 

Sivart 

förlag 

Ramona Karlsson 

som kämpar för att 

bli fri från 

självskadebeteende 

som skärande och 

självsvält.  

Texten granskades 

av bokförlaget 

sivart innan tryck 

av bok. 

Författaren I 

boken är kritisk 

till tvångsvård 

och förklarar på 

ett beskrivande 

sätt hennes 

upplevelser av 

psykiatrisk 

vårdande. 

Törnström, 

J. (2012) 

 

”Ansiktet 

bakom 

masken” 

 

 

 

 

Självbiografi 

 

 

 

 

Mareld AB 

I dagboksformat 

får läsaren följa 

med Jouanita 

Törnström och 

hennes inre resa 

och verklighet. 

Texten granskades 

av Mareld AB. 

Författaren 

beskriver 

upplevelse av sin 

vård och de 

känslor och 

tankar som hon 

får. Hennes 

dagboksskrivande 

ger en bild av 

vården ur hennes 

perspektiv. 

 

 


