
 

Sjuksköterskeprogrammet 180hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

KURS 17, 15 hp 

VT/10 

 

 

ATT FÅ SPELA ROLL I 
LIDANDETS DRAMA 

EN LITTERATURBASERAD STUDIE OM 
SJÄLVSKADEBETEENDE. 

Carin Lhotsky 

 

 

 

 

 

  



SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att genom självbiografier se hur lidandets drama ter sig för personer med 

självskadebeteende. Lidandets drama är en omvårdnadsteori av Katie Eriksson. 

Självskadebeteende är ett fenomen som funnits i den mänskliga historien och i samhället länge. 

Det är vanligast förekommande bland unga vuxna. Självskadebeteende kan bestå av att medvetet 

rispa, skära eller bränna huden samt intox av läkemedel och/eller alkohol. Det upplevs av 

sjukvårdspersonal svårt att vårda personer med självskadebeteende. Studiens tillvägagångssätt 

var att analysera självbiografier skrivna av personer med självskadebeteende med hjälp av 

omvårdnadsteorin Lidandets Drama. Resultatet visar på att författarna till självbiografierna 

upplever lidandets drama även under tiden de vårdas på sjukhus eller behandlingshem. De är i 

behov av motspelarens bekräftelse och omgivningens närvaro för att kunna försonas med sitt 

lidande. 

 

Sökord: Självskadebeteende, Lidandets drama, omvårdnadsteori, skönlitteratur.  
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1 INLEDNING 

Att unga vuxna mår allt sämre psykiskt och att många lindrar sitt lidande med 

självskada är något som det rapporteras om i media (Nordin, 2010). 

Självskadebeteendet är ett fenomen inom vården som bitvis bemöts med okunskap och 

förutfattade meningar. Detta erfor jag då jag för några somrar sedan arbetade på en 

psykiatrisk vårdavdelning. På denna avdelning vårdades ett antal unga kvinnor med 

självskadebeteende och jag upplevde att personalen kände osäkerhet och oro för hur 

dessa kvinnor skulle behandlas och bemötas. Att lindra lidande är en av 

sjuksköterskans främsta uppgifter men för att göra detta krävs förståelse och insikt om 

patientens situation och lidandet (International Council of Nurses, 2006). 

2 BAKGRUND 

2.1 Definition av självskadebeteende 

Självskadebeteende kan sammanfattas som att skada sin kropp medvetet genom att till 

exempel skära sig, för att på sådant sätt känna en tillfällig lättnad i ett obehagligt 

tillstånd. Självskadebeteende är inte en vedertagen diagnos utan ett relativt outforskat 

område utan enhetlig definition (Socialstyrelsen, 2004). Dock är de olika definitionerna 

som anges i litteraturen likartade. Straarup Søndergaard (2008) ger följande förklaring 

till fenomenet: ”En självskadehandling är ett medvetet beteende som utan suicidal 

intention syftar till att förändra eller förstöra kroppsvävnader. Man skadar sig inte för 

att dö. Man gör det för att överleva” (sid.12-13). Åkerman (2009) lägger upp sin 

definition som tre kriterier: ”Skadorna riktas medvetet mot den egna kroppen. Skadorna 

utförs utan avsikt att suicidera . Skadorna görs inte som utsmyckning eller 

underhållning” (sid. 18). Socialstyrelsen beskriver i sin rapport Vad vet vi om flickor 

som skär sig (2004) självskadebeteende på följande sätt: ”avser självtillfogad, lätt till 

medelsvår yttre kroppsskada utan medveten avsikt att dö” (sid.17). Socialstyrelsen 

(2004) skriver vidare i sin utredning att det vore önskvärt med en diagnostik för 

självskadebeteende för att bättre kunna förstå individens problematik och kunna 

behandla det. Favazza (1996) har beskrivit självskadebeteendet som om det vore en 

vedertagen diagnos. Han har utgått från DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder) format, som är ett av de vanligaste förekommande diagnossystemen 

för psykisk ohälsa (American Psychiatric Association, 2002). Favazza menar att 



 

2 

självskadebeteende skulle räknas som en bristande impulskontrolls störning. Favazzas 

definition av självskadebeteende är: ”Upprepade misslyckanden att motstå impulser att 

vålla den egna kroppen fysisk skada, detta utan medveten avsikt att begå självmord” 

(sid. 253). Favazza kallar detta diagnosförslag för Repetitive Self-mutilitation 

Syndrome (RSM). Detta är dock endast en form av flera olika självskadebeteenden 

Favazza menar existerar. De andra typerna av självskadebeteende författaren beskriver 

är förknippade med tyngre psykiatrisk störning. Hos personer med schizofreni eller 

psykos kan självskadebeteendet ha sitt ursprung från vanföreställningar t.ex. att handen 

är styrd av någon annan, vilket leder till att personen själv amputerar den, detta 

benämns som grov självskada. Ett annat exempel är stereotyp självskada vilket kan 

drabba personer med autism eller någon utvecklingstörning. De kan skada sig genom 

att slå huvudet i väggen eller bita sig själva, detta sker oftast vid låg stimuli (Favazza, 

1996). 

2.2 Förekomst 

 

Det självskadebeteende som behandlas i den här uppsatsen omfattar rispning eller 

skärning samt bränning av huden men inkluderar även intoxikation av alkohol och/eller 

läkemedel. Favazza (1996) menar att denna form av självskadebeteende inte är ett nytt 

fenomen, redan i bibeln berättas det om en man som tvångsmässigt skar sig själv med 

vassa stenar. Självskadebeteende är vanligast förekommande bland unga vuxna mellan 

13-30 år. Efter 30 års ålder verkar självskadebeteendet förlora sin effekt för de flesta 

utövare, även om det för en del personer kan förekomma vid enstaka tillfällen resten av 

livet (Favazza, 1996). Självskadebeteende hos barn under 12 år är mycket ovanligt 

(Stain, 2008). Det finns ingen säker statistik att tillgå vad beträffar prevalensen av 

antalet självskadare i Sverige (Socialstyrelsen, 2004). I en svensk enkätundersökning, 

utförd i Hallands län från 2001 (Marklund, 2001) framgår att 7,4 % av unga mellan 13-

18 år vid enstaka eller flera tillfällen skadat sig själva medvetet.  Könsfördelningen 

visar på en högre andel flickor med självskadebeteende, 10 % flickor gentemot 5 % 

pojkar som vid enstaka tillfällen tillfogat sig skada. Vid repetitiv självskada fanns inte 

någon skillnad mellan könen (Marklund, 2001). I en annan studie från 2008, som 

omfattar 30 000 ungdomar från Europa framkommer en prevalens på 8,9 % av flickor 

och 2,6 % av pojkar som någon gång medvetet skadat sig själva det senaste året. 

Vanligaste tillvägagångssättet är att skära sig och den vanligaste orsaken är att uppnå 
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någon slags befrielse från en svår och outhärdlig känsloupplevelse. I den studien 

framkom också att de flesta som begår självskada inte berättar detta för någon och inte 

uppsöker sjukvård (Madge, Hewitt, Hawton, de Wilde, Corcoran, Fekete, 2008). 

 

Socialstyrelsen (2007) redovisade att av 100 000 sjukvårdstillfällen var hos kvinnliga 

patienter 100 stycken relaterade självskadebeteende år 2005. Hos män låg siffrorna på 

drygt hälften, det vill säga knappt 60 stycken på 100 000 år 2005. Det beräknas dock 

finnas ett stort mörkertal då självdestruktivt beteende inte alltid är den primära orsaken 

till slutenvårdstillfället. Könsfördelningen pekar även här på att självskadebeteende är 

mer förekommande hos kvinnor än män även inom slutenvården. 

2.3 Upplevelser av självskadebeteende 

 

För att vidare belysa självskadebeteende följer här utdrag från berättelser av unga 

vuxna med erfarenheter av detta. Avsnitten är hämtade från böckerna När livet gör ont 

av Staarup Søndergaard (2008)  

”Jag började bränna mig på armarna. Det hjälpte mot knuten som jag hade i magen. Jag 

tror att jag tänkte jag är inte tillräckligt bra men om jag straffar mig själv, kommer jag 

tillbaka till noll igen. Och så kunde jag starta från början igen med att försöka leva upp 

till att vara den perfekta Hanna, som jag absolut inte var”. Hanna 23 år (Staarup 

Søndergaard, 2008, sid. 120)  

”Jag rispar mig själv på magen med bladet från en rakhyvel. Ibland skriver jag död, 

andra gånger ritar jag bara linjer eller mönster. När jag skär är det som om pulsen 

sjunker. Jag känner att jag får något slags kontroll över mina känslor, till exempel om 

jag har mycket ångest.” Josefine 16 år (Staarup Søndergaard, 2008, sid. 132) 

 

2.4 Tänkbara förklaringsmodeller  

 

Självskadebeteende fyller för utövaren flera olika funktioner, menar Åkesson (2009). 

Självskadan kan skänka lugn, förflytta smärta, vara ett straff eller utgöra en känsla av 

kontroll. Det kan vara ett sätt att kommunicera med omgivning och förmedla sina 

känslor (Åkesson, 2009). En tes som finns kring anledningen till självskadebeteende är 

kroppens frisättning av endorfiner (Favazza, 1996). Endorfiner brukar också benämnas 
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kroppens eget morfin (Levander, Adler, Gefvert, Tuninger 2006). Endorfinet frisläpps 

när kroppen exempelvis upplever fysiskt trauma eller stark rädsla. Detta för att lindra 

smärta som kroppen utsätts för och ge möjlighet till mobilisering för att till exempel 

kunna fly från fara (Levander et al, 2006). Genom att åsamka sig själv skada frisätts 

endorfiner i den egna kroppen, som likt morfin och heroin både har en smärtlindrade 

och lugnade effekt. Personer med självskadebeteende lär sig således att sammankoppla 

självskadan med den sköna och positiva känsla endorfinet ger. Dock orsakar endorfin 

precis som heroin och morfin en toleransutveckling där personen i fråga måste öka 

omfattningen av sitt självskadebeteende för att komma upp i högre nivåer av 

endorfinutsöndring. Forskning på området stärkte tesen då det visade sig att få personer 

med självskadebeteende upplevde till exempel skärandet i armarna som smärtsamt (64 

% upplevde lite eller ingen smärta medan 10 % upplevde mycket smärta). Det som 

dock talar emot endorfintesen är att en medicinsk behandling med opiatantagonister 

inte gett resultat (Favazza, 1996).  

 

 

2.5 Självskadebeteende – inte en egen psykiatrisk diagnos 

 

Självskadebeteende betraktas idag inte som en separat psykiatrisk diagnos utan som en 

del i annan psykiatrisk störning. Den vanligaste diagnosen som ställs på flickor med 

självskadebeteende är borderline personlighetsstörning (Åkerman, 2009).   

 I DSM-IV beskrivs självskadebeteende som ett av nio kriterier på borderline 

personlighetsstörning. Förutom suicidala tendenser och/eller självskadebeteende anses 

patienter med borderline personlighetsstörning även ha bristande uppfattning av både 

sig själva och andra, samt sig själva i relation till andra. Störningen kan också ha 

paranoida, narcissiska och antisociala inslag samt känslomässig instabilitet med mera 

(American Psychiatric Association, 2002). Eftersom borderline är den enda diagnosen 

som nämner självskadebeteendet, har detta lett till att patienter med självskadebeteende 

fått denna diagnos trots att de inte uppvisat andra symtom på att lida av störningen 

(Åkerman, 2009).  Borderline är idag, menar Kåver och Nilsonne (2005) som en 

slutstation för unga svårbehandlade kvinnor inom psykiatrin och används bitvis som ett 

kränkande ord om patienter av vårdpersonal. En borderline patient anses vara 

manipulativ, krånglig och nästintill obotlig. Därför finns det en önskan om att byta ut 
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begreppet borderline till emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS). IPS är, menar 

Kåver och Nilsonne (2005) till skillnad från ordet borderline, inte förknippat med ett 

negativt utgångsläge för patienten. 

2.6 Omvårdnad, psykiatri och självskadebeteende  

Psykiatrisk omvårdnad skall vara ett hjälpmedel för att kunna möjliggöra och skapa 

förutsättningar för behandling. Omvårdnad inom psykiatrin ska ske utan terapeutiska 

ambitioner (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg, 2003). 

Omvårdnaden inom psykiatrin menar Palmblad (2000) bygger främst på mötet mellan 

vårdtagare och vårdgivare. I sjuksköterskans eller mentalskötarens kontakt med 

patienten uppstår en allians. Vårdpersonalen blir en förebild som visar patienten empati 

men sätter gränser. Patientens självbild, realitetsuppfattning och tillit är viktiga delar av 

psykiatrisk omvårdnad. Även om vårdpersonalen kan ta ett stort ansvar för patientens 

välbefinnande är dennes autonomi viktig (Palmblad, 2000). Det kan inom psykiatrin 

vara svårt att hitta en balansgång mellan patients självbestämmanderätt och 

sjuksköterskans vilja att skydda patienten (Dahlberg et al, 2003). 

 

Att bemöta patienter med självskadebeteende är komplext (Schoppman, Schröck, 

Schnepp och Büscher, 2007). Dessa patienter är både experter på sitt eget beteende men 

vilse i sig själva, i behov av mycket omvårdnad men bitvis onåbara menar Asp och 

Söderlund (2006) och poängterar riskerna med ett felaktigt bemötande gentemot dessa 

patienter under behandlingen. En osäker behandlare kan väcka en osäkerhet hos 

patienten och det kan i sin tur leda till att patienten inte känner förtroendet att vända sig 

till behandlaren för stöd. Detta kan förvärra patientens sinnesstämning och leda till fler 

självskadetillfällen, som i sin tur kan bli livshotande (Asp & Söderlund, 2006). Att 

vårda patienter med självskadebeteende väcker många olika känslor hos sjuksköterskor 

(Patterson, Whittington, Bogg, 2007). Sjuksköterskor redogör både för känslor av 

maktlöshet, inkompetens samt empati men upplever samtidigt att de moraliserar över 

självskadande patienters beteende. Få sjuksköterskor upplever att de gör någon relevant 

skillnad för patienter med självskadebeteende och somliga klassar sin insats som helt 

onödig (Patterson, Whittington, Bogg, 2007). Vidare visar forskning att personer med 

självskadebeteende generellt känner sig mer missnöjda än nöjda med den hjälp de får 

av vårdpersonal (Warm, Murray, Fox, 2002).  
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2.7 Lidande som teoretisk referensram 

 

Den lidande människan befinner sig i ett slags lidande universum, en oändlig mångfald 

av skeenden som tillslut och trots allt visar sig ha ett sammanhang.  

(Eriksson, 1994, sid.11) 

Eriksson har i sin bok Den lidande människan (1994) sökt förklara lidandet och vad det 

innebär för människan. Tillsammans med kärleken är lidandet en del av människans 

innersta kärna och den utgör därmed en grund för livet och hälsan. Lidanden har inte 

given orsak utan kan uppkomma ur allt, menar Eriksson. Det är i människans inre som 

lidandet finns. Människor med lidande väljer olika förhållningssätt, ömsom fördömer 

eller förskönar de sitt lidande. Lidandet kan tillskrivas en egen mening eller så förnekas 

dess existens. Lidandet upplevs både ha negativa och positiva sidor. Att lida är att 

våndas och plågas men det är också en konstruktiv väg som kan leda till försoning. 

Lidandets motsats är lust. Ordet lidande används främst idag som ett symtom på 

sjukdom och smärta men det är en relativt ny tolkning. Lidandet har tidigare i historien 

varit jämförbart med kval, plågor och våndor, men detta har ändrats under den sista 

delen av 1900-talet. I dag används ordet i liten utsträckning och ses i vården som 

nästintill synonymt med smärta. Detta, menar Eriksson är en felaktig tolkning. Det 

finns smärta utan lidande och lidande utan smärta. Människor har idag, skriver 

Eriksson, svårt att gestalta lidandet, det saknas delvis ett språk för att beskriva de 

innersta känslorna.  

Den lidande människan strider i en kamp, menar Eriksson. Lidandets kamp är 

föränderlig och varje enskilt lidande har sin unika form och blandning av ont och gott, 

lust och lidande och ger så småningom människan insikt om sitt eget lidande. Eriksson 

säger att det viktiga i lidandets kamp är att inte stagnera, så länge det finns rörelse i 

kampen finns det hopp. Människan måste också våga vara i lidandet och inte försöka 

komma undan denna kamp genom att låtsas som om den inte finns. 

 

Lidandets drama 

Eriksson (1994) beskriver vidare lidandets drama. Detta drama utspelar sig i mötet med 

omgivningen och består av tre akter. I mötet mellan människan och vården uppförs ett 

lidandets drama. För vårdpersonalen som önskar lindra patientens lidande krävs att de 

antar rollen som motspelare även kallad medaktör.  
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Akt I 

I första akten av detta drama handlar det om att bli bekräftad i sitt lidande av 

motspelaren. Bekräftelsen kan ske på olika sätt. Det kan räcka med en blick eller några 

ord. Det väsentliga med bekräftelsen från motspelaren är att den lidande ser att det finns 

någon som kan gå dem till mötes. För den lidande blir det en tröst att få dela lidandets 

börda och att känna trygghet över att motspelaren finns tillgänglig. Akt ett förutsätter 

dock att personen med lidandet är kapabel att bjuda in en gäst i sitt lidandes drama. Det 

är också en förutsättning att personen som blir inbjuden som motspelare tar denna roll 

på allvar. En motspelare som t.ex. försöker förminska lindandet genom att bagatellisera 

det eller bortförklara det gör stor skada för den lidande. Ett lidandes drama som inte 

tillåts äga rum kan inte heller läka ut. Det går att likna med en pjäs på teatern, både 

huvudrollsinnehavaren och dennes motspelare måste vara införstådda i vilken pjäs som 

spelas och vilka roller de har. Utan den medvetenheten blir det ingen pjäs framförd. 

Den första akten i lidandets drama är således starten på det som senare skall leda fram 

till försoning med lidandet. Finner den lidande människan inte någon motspelare som 

kan bekräfta dennes lidande kommer denna inte få möjligheten att få lida ut, att agera ut 

sitt lidande.  

 

Akt II 

Även i den andra akten spelar motspelaren en väsentlig roll för den lidande. Dramats 

andra akt handlar om lidandet i tid och rum. Motspelaren måste ge den lidande tid att få 

lida ut. Precis som i den första akten handlar det om att inte nonchalera eller förminska 

lidandet. Den lidande behöver också plats för att lida. Eriksson (1994) menar att 

lidande människor vill lida i ensamhet men inte känna sig isolerade. Runt om den 

lidande måste det finnas människor som kan förmedla hopp. En lidande människa 

pendlar mellan hopp och förtvivlan, som beskrivs ovan i lidandets kamp. I denna kamp 

är det viktigt för den lidande att känna att det finns en gemensamhet runt henne eller 

honom. En person som upplever sig isolerad i sitt lidande kan stagnera i förtvivlan och 

detta kan strypa möjligheten att försonas med sitt lidande. 

 

Akt III 

För att beskriva den tredje akten använder sig Eriksson (1994) av begreppet försoning. 

Det handlar om att den lidande skall integrera sitt lidande i en ny helhet. Ofta kommer 

detta genom att lidandet tillskrivs en mening. Vägen fram till försoningen är olika för 
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olika människor, men den förutsätter att dramats akt ett och två har utspelats med 

motspelare som antagit sin roll och att personen fått tid och rum att lida ut. Försoningen 

kan komma via en kamp mot lidandet som kan ge seger eller förlust. Eller så kan 

försoningen vara en insikt om att livet är så beskaffat. Oavsett vägen fram till 

försoningen leder den till den lidande människans befrielse och en möjlighet att varda. 

Eriksson menar att den tredje akten alltid har ett lyckligt slut men detta betyder inte att 

alla människor med lidande når försoning. De människor som inte kan eller får spela i 

lidandets drama, eller för de som fastnat på vägen i en av akterna når inte fram till 

försoningen. Finns ingen motspelare i akt ett eller två, utspelar sig inte det lyckliga 

slutet i akt tre. För den människa som inte kan spela med i lidandets drama ökar 

lidandet och leder till förkrosselse och sedan döden, menar Eriksson, först som själ och 

sedan som kropp. Motspelaren är en nyckelperson för att dramat skall kunna fortskrida. 

Att hitta en eller flera motspelare till sitt lidandes drama är således livsviktigt. 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Det finns många unga vuxna som någon gång skadat sig själva medvetet. 

Självskadebeteendet är ett uttryck för psykisk ohälsa och denna ohälsa kan vara något 

som är övergående. Men när självskadetillfällena blir fler och repetitiva samt ett sätt för 

personen i fråga att hantera vardagen är det viktigt att vården finns tillgänglig och kan 

erbjuda personen hjälp. Men här upplever både vårdpersonalen och personer med 

självskadebeteende att det som görs sällan är tillfredsställande. De finns en osäkerhet 

om hur dessa patienter ska behandlas. Den psykiatriska omvårdnaden utgör den grund 

som möjliggör att den terapeutiska behandlingen blir framgångsrik. Att inhämta 

information och lärdom ur patientens perspektiv kan vara en god komplettering till den 

vetenskapliga kunskap vi annars baserar omvårdnaden på. 

4 SYFTE 

Studiens syfte är att utifrån tre självbiografier beskriva hur lidandets drama ter sig för 

personer med självskadebeteende i och med deras kontakt med vården.  

5 METOD 

5.1 Design  

Studien är en litteraturbaserad studie med en kvalitativ ansats. Studien har således till 

uppgift att skildra och tolka människors subjektiva upplevelser (Forsberg, Wengström, 

2008). Som material används tre självbiografier. Att använda berättelser, i stället för 

t.ex. vetenskapliga artiklar, som analysmaterial kan ge en god bild och skapa kunskap 

om hur människor erfar till exempel sjukdom, lidande eller vård. Biografier eller 

memoarer kan också öka kunskapen för personal inom vården om hur patienter 

upplever den vård de får (Friberg, 2008). 

5.2  Urval och datainsamlingsmetod 

Litteratursökning  

Böckerna söktes via internet på sidan på bok.nu, samt med hjälp av google.se. Första 

sökningen gjordes på sidan bok.nu. Sökorden som användes var skära sig, 

självdestruktivtbeteende samt självdestruktiv . Vid ett annat tillfälle utfördes en 

osystematisk sökning. Orden bok om att skära sig, självbiografi googlades. Till de 
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sökorden lades sen ordet recension till. Sökordet recension gjorde sökresultatet mer 

specifikt till att handla om böcker och inte bara redovisa lösryckta ord i meningar 

(tabell 1). 

 

 

Tabell 1. Redovisning av litteratursökning 

Databas Sökord Träffar Antal valda böcker 

Bok.nu Självskadebeteende 1 0 

Bok.nu Självdestruktivtbeteende 0 0 

Bok.nu  Skära sig 83 0 

Bok.nu Självdestruktivt 

beteende 

43 14 

 

Av de 14 böckerna som fanns i den strukturerade sökningen och den bok som fanns i 

den ostrukturerade sökningen återstod tre (tabell 2) som uppfyllde exkluderings och 

inkluderings kriterierna.  

Inkluderingskriterium: Självbiografier som behandlar ett självskadebeteende i 

bemärkelsen att författaren har erfarenhet av att medvetet ha skadat sig fysiskt.   

 

Exkluderingskriterium: Självdestruktivt beteende som innefattar annat än att skära sig, 

t.ex. spelmissbruk eller är del av en redan säkerställd psykiatrisk diagnos. Biografier 

eller romaner.  
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Tabell 2. Bokmatris   

Titel, författare, 

utgivningsår, 

sidantal, förlag. 

Vingklippt ängel, 

Berny Pålsson, 2004, 

245 sidor, Stockholm: 

Forum 

Flickan som gud 

glömde, Emilie 

Välitalo, 2007, 128 

sidor, Luleå: E-net 

Zebraflickan, Sofia 

Åkerman, 2007, 271 

sidor, Stockholm: 

Författarhuset 

Sökord Bok om att skära sig, 

biografi, recension 

Självdestruktivt 

beteende 

Självdestruktivt 

beteende 

Beskrivning av 

boken 

 Berny är inte 

människa hon är en 

ängel, med 

hallucinationer och 

kreativ fantasi. Boken 

berättar om hennes liv 

på olika 

vårdinrättningar och 

om människorna hon 

möter och deras 

maktlöshet inför 

hennes självdestruktiva 

kraft.  

Emilie skildrar vägen in 

i vuxenlivet, kantad 

med psykisk ohälsa och 

spenderade på 

behandlingshem. 

Kärlek, jobb och 

drömmar går hand i 

hand med ångest och 

rakblad.  

Sofies kämpar för sig 

själv men mot sig själv. 

Boken följer henne 

under många långa år i 

självskadans grepp och 

vägen tillbaka till ett 

normalt liv efter att ha 

varit på botten, om och 

om igen.  

Självskadebeteende 

problematik som 

redogörs i boken 

Skär sig, bränner sig, 

överdoserar läkemedel 

och alkohol samt 

illegala droger. 

Skär sig. Skär sig, bränner sig, 

överdoserar läkemedel, 

ätstörningar. 

 

5.3 Dataanalys 

Dessa tre självbiografier har analyserats enligt modellen att analysera berättelser 

(Friberg, 2008). Det första steget var att läsa böckerna, en åt gången. Detta gjordes utan 

ett granskande eller analytiskt tillvägagångssätt utan endast för att få en uppfattning om 

vad böckerna handlade om samt ge en översikt för senare analys. Detta 

tillvägagångssätt benämns som bekantgörandeskedet (Friberg, 2008). Vid andra 

läsningen av litteraturen markerades stycken som innehöll möten med vårdpersonal och 

upplevelser i vården. Tanken med att markera dessa så kallade innehållsområden 

(Graneheim och Lundman, 2003). Innehållsområdena funktion var att ge analysen en 

omvårdnadsvetenskaplig prägel (Friberg, 2008). Vid tredje läsningen av 
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självbiografierna lästes de markerade stycken ett flertal gånger och ur dessa plockades 

meningsbärande enheter. Sammanlagt för de tre böckerna blev det 51st 

meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter kondenserades sedan med 

inspiration från en modell framtagen av Graneheim och Lundman (2003). Att 

kondensera texten innebär att texten kortas ner men inte förlorar sin kärna.  Efter det att 

kondenseringen genomförts kodades den. Koda kan förklaras som att sätta en etikett, 

som kortfattat förklarar innehållet i den kondenserade enheten. Dessa etiketter ger 

också forskaren möjlighet att se de meningsbärande enheterna ur ett nytt perspektiv 

(Graneheim och Lundman, 2003). Efter kodningen framtogs kategorier på de 

meningsbärande enheterna med Lidandets drama som teoretisk referensram. Dessa 

kategorier blev sedan underrubriker i Lidandets dramas tre akter. De meningsbärande 

enheterna kondenserades och kodades en bok i taget och fördes sedan in i tre separata 

tabeller. Markeringarna i självbiografierna lämnades under hela arbetsprocessen orörda, 

för att det på så sätt skulle vara enkelt att gå tillbaka till texten 

Tabell 3. Exempel från analysfasen.  

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Kategorier Akt i 

lidandets 

drama 

Tomas var lugn, 

nästan lite 

tillbakadragen men 

han tog sig alltid tid 

att lyssna på mig och 

fick mig att känna 

trygghet.  

Uppleva trygghet 

från en personal 

som lyssnar och 

uppmärksammar 

henne.  

Hitta en 

motspelar 

som 

bekräftar 

henne.  

Bekräftad av 

sin 

motspelare 

Akt I 

Hon tröstar och 

uppmuntrar mig, och 

hon ger mig av sin 

tid. Hon kramar mig 

och märker när jag 

mår extra dåligt.  

Att någon 

uppmärksammar, 

uppmuntrar och 

bryr sig, spenderar 

tid med B när hon 

mår dåligt 

Få omtanke, 

inges hopp 

och få 

bekräftelse i 

lidandet.  

Omgivning 

som finns 

närvarnade. 

Akt II 

Jag var faktiskt 

innerligt trött på att 

Tröttna på att vara 

lidande .  

Längtan efter 

att inte vara 

Längtan till 

ett nytt liv 

Akt III 
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vara zebraflicka. lidande 

6 ETISKA ASPEKTER 

Friberg (2008) pekar på att det finns etiska svårigheter med att använda biografier i 

litteraturstudier. Vad författaren väljer att skriva om och att utelämna är okänt för 

läsaren. Biografin är regisserad av dess skapare för att vara spännande och läsvärd. 

Forskaren som läsare påverkar också texten när hon/han läser den. Dahlberg (2003) 

talar om en balansgång mellan att bli låst i sin förförståelse eller riskera ett sämre 

resultat, på grund att man bortsett från sin kunskap. I en litteraturstudie ställs frågor 

men inte till personer utan till texter. Det är därför viktigt att redovisa alla fynd och inte 

bara dem som stödjer forskarens tes. Det tillhör också god forskningsetik att inte 

plagiera, fabricera eller förvränga (Forsberg & Wengström, 2008) Som läsare är jag 

subjektiv och min uppfattning om texten kan påverka resultatet.  

 

7 RESULTAT 

 

Efter det att textanalysen var gjord framkom sju teman. De sju teman utgör 

underrubriker till de tre akter som Eriksson (1994) använder när hon presenterar 

lidandets drama. Dessa sju teman presenteras med citat från böckerna. 

 

7.1 Akt I – Bekräftandet av lidandet 

I lidandets dramas första akt bjuds en motspelare in för att kunna bekräfta den lidande. 

Om detta sker fortskrider dramat till akt II och III. Om den lidande inte får en 

motspelare som bekräftar dennes lidande startar inte den lidande processen som 

lidandets drama är (Eriksson, 1994). I biografierna återspeglades akt I på tre olika sätt 

för författarna. Antingen känner de sig bekräftande eller bagatelliserande av 

motspelaren eller bristande tillit för motspelaren.  

 

Bekräftad av motspelaren  

Med motspelare menas i detta sammanhang vårdpersonal. Detta kan t.ex. vara 

sjuksköterskor, läkare, terapeuter eller behandlingsassistenter. Huvudpersonerna i 

böckerna har flera olika motspelare. Det kan både vara under längre perioder då de 
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varit inlagda på behandlingshem eller under kortare möten på t.ex. akutmottagningar. 

Författarna beskriver mötet utifrån huruvida de kände att motspelaren eller motspelarna 

hade uppmärksammat dem.  

 

Han ser mig, han hör vad jag säger. (Pålsson, 2004 sid. 55) 

 

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

Någon som lyssnade på mina problem och tillsammans med mig resonerade och 

gemensamt kom fram till vad som var bäst.(Välitalo, 2007 sid. 101) 

 

Efter en lite stund knackade det på dörren. Tomas öppnade dörren. 

”- Bra, jag ville bara se att du var kvar, fast det visste jag redan”.   

Så stolt jag kände mig! Någon som litade på mig! (Välitalo, 2007 sid. 37) 

 

Bagatelliserad av motspelare 

Att bli bagatelliserad av sin motspelare upplever samtliga författaren som upprörande 

och nedsättande mot deras person. Följande situation upplevs av författaren som 

kränkande och hon uppfattar att de skojar bort hennes rop på hjälp. 

 

Hur är det med dig då? frågade hon, lika glatt och energiskt som alltid. 

 Jo det är bra...,sa jag och tänkte efter. Men jag har gått ner en del i vikt 

 – Jag ser det.  

Jag höll besvärat ett grepp om det svarta tyget i byxorna. 

 – Det oroar mig lite, för jag har överskridit den där magiska gränsen då jag liksom 

tappar kontrollen och det är svårt att styra mig själv in på rätt spår igen.  

Mona log sade glatt:  

– du får börja äta fler lussebullar! (Åkerman, 2007 sid. 138) 

 

I följande citat har författaren bett om att få mer hjälp, i form av terapi och inte bara ett 

recept på läkemedel, från sin läkare. 

 

Läkaren: ”Det viktigast är medicinen, det där med samtal är något vi får lösa sen.” 

E: ”Men va fan, ska det krävas att man kommer in med snaran runt halsen för att bli 

tagen på allvar?” 
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Läkaren: ”Nu tycker jag att du har ett väldigt barnsligt resonemang”. (Välitalo, 2007 

sid. 80) 

 

 

Brist på tillit gör att ingen motspelare utses 

Det förekommer också att författarna inte utser någon motspelare. Detta kan vara ett 

resultat av att de inte känner sig bekväma med eller får förtroende för personerna som 

finns runt omkring dem på t.ex. vårdavdelningar. När detta sker ignorerar författarna de 

försök som personalen gör för att skapa kontakt.  

 

Jag drack en kopp varm choklad tillsammans med en av skötarna. Hon pratade med 

mig på ett sätt som liknade ett korsförhör hos polisen, så jag gick och la mig igen. 

(Välitalo, 2007, sid. 22)  

 

”Vill du ha hjälp?” frågar Werner.  

Jag svarar ja. 

 ”I så fall har du kommit till rätt ställe”, förklarar han. 

Jag tror honom inte. (Pålsson, 2004 sid. 145) 

 

Ibland kommer denna brist på tillit också innan själva mötet med personalen har skett. 

Detta sker dock i samband med tilltagande psykisk ohälsa och vanföreställningar eller 

som en konsekvens av tidigare dåliga erfarenheter från vården. 

 

Jag litar inte på personalen här. Jag hittar det lilla hålet i väggen, äntligen får jag 

bevis för min misstanke om att de har kameror på rummen. (Pålsson, 2004, sid.209) 

 

När jag kom till barnpsyk första gången hade jag haft respekt för skötarna och 

vitrockarna. Jag hade lytt dem, och blivit rädd när de hotade med bältessäng och sond. 

Jag hade trott att de var överlägsna, att jag inte hade en chans mot dem. Nu var 

respekten försvunnen och ersätt med hat och hämndlystnad för allt de hade gjort mig. 

(Åkerman, 2007, sid. 194) 
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7.2 Akt II – Tid och rum att få lida ut 

Akt II handlar om att den lidande får tid och plats att lida. Den lidande väljer oftast, 

enligt Eriksson (1994) att lida i ensamhet men vill inte känna sig isolerad. För att 

genomgå akt II och komma till försoningen i akt III måste det finnas möjlighet för den 

lidande att se hopp och inte dras ner i förtvivlan. I biografierna kunde akt II urskiljas i 

två versioner, den mörka känslan av att vara ensam och utelämnad och den hoppfulla 

känslan av att det fanns stöd runt omkring författaren. 

 

Upplevelsen av bristande stöd från omgivningen 

Det bristande stödet innefattar både personalens fysiska eller mentala frånvaro upplevd 

av författarna. Det handlar även om försummelse av författarnas känslor. 

 

Sängrace till Kvinnokliniken, tre dagar senare återbesök på MAVA, fjärde dagen 

landning på avdelning 5. Plastbrist hette det. Jag brydde mig inte, det gav mig bara 

några ställen till att skriva på min meritlista. Fler ränder på min zebrakropp. 

Identiteten blev starkare i sjukhusmiljö, där jag ändå bara var ”Anorexian på rum 

nummer sju”. En namnlös zebraflicka (Åkerman, 2007, sid. 180) 

 

De satt ju bara där och hummade. ”Hjälp mig, jag dör!” skrek jag. De hummade. 

(Pålsson, 2004 sid. 108). 

 

Det jobbiga var inte att kissa i en plastpåse utan insikten om att jag om nätterna var 

helt lämnad åt mitt eget öde. Ingen support, ingen backup om något skulle hända. 

(Välitalo, 2007, sid. 55) 

 

Det ges också exempel på missförstånd som lett försummelse av patienternas lidande. I 

exemplet nedan har författarens kontaktperson inte dykt upp på avtalad tid. De skulle 

ha ätit middag tillsammans. Skötarna vill dock att författaren äter maten ändå, vilket 

hon inte längre vill eftersom hon är så besviken på att mötet inte blev av. Här resulterar 

författarens behov av stöd till att hon straffas, senare i texten bältas hon och 

tvångsmatas med sond. 
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Jag kände mig hotad, sviken och maktlös. Plötsligt hade jag argt dragit handen över 

bordet så att plastporslin och mat låg på golvet. Sekunden efter låg jag också på golvet 

med två skötare över mig. (Åkerman, 2007, sid. 118) 

 

Omgivningen finns närvarande 

Känslan av närvaro beskrivs sällan när författarna aktivt tar del i aktiviteter och är med 

i samvaro med andra utan främst när de är ensamma. 

  

Mina två kontaktpersoner är underbara och jag kan luta mig mot dem ett tag, bara 

väldigt lätt och bara en kort stund men det är ändå en stor lättnad. (Pålsson, 2004 sid. 

43) 

 

Kvar på den låsta avdelningen fanns bara ett skal av flickan Sofia. 

Överlevnadsstrategin växte fram av sig själv och de små dropparna kärlek och 

omtanke jag kunde ta till mig, släckte den värsta törsten i min öken. Jag minns när en 

av de snälla skötarna läste en saga för mig. (Åkerman, 2007, sid. 122)  

 

Hon märker när jag mår dåligt utan att jag behöver säga det. Hon sitter uppe om 

nätterna och pratar med mig när jag inte kan sova. (Pålsson, 2004 sid. 129) 

 

7.3 Akt III – vägen fram till en ny enhet  

När den lidande tagit sig igenom de två första akterna kan akt III börja. Akt III har 

alltid, enligt Eriksson (1994) ett lyckligt slut. Akt III är försoningen med lidandet. Detta 

kan ske genom att tillskriva det en mening eller att acceptera att det finns och att inse 

att livet fortgår runt om den lidande. Akt III återgavs på två sätt i biografierna. Det ena 

temat var längtan efter ett nytt liv som gav delaktighet i det vanliga liv som fanns 

utanför sjukhusen. Det andra var att acceptera sitt lidande och integrera det för att få 

alla delar hos författaren att gå ihop. 

 

Längtan till ett nytt liv  

Det är inte enstaka händelser som leder till en ljusare framtidstro utan en insikt om att 

livet fortgår utanför vårdenheterna. Författarna beskriver att det plötsligt finns en 

längtan att få bli en del av den värld utanför vården som de länge undvikit.  
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Men nu var jag trött på sjukhuset. De blommande körsbärsträden var inte lika vackra 

genom en fönsterruta. (Åkerman, 2007, sid. 208) 

 

Jag har varit inlåst i tre månader nu. Utan en enda permission. Vad är det för liv? Jag 

vill ut! Jag vill fortfarande skära, men jag vet att om jag gör det får jag inte min frihet. 

Och vad väger tyngst? Vad gör mitt liv bättre? Jo, friheten. (Pålsson, 2004, sid. 246) 

 

Det senare citatet kan också ses som ett exempel på nästa tema. Det att acceptera och 

integrera lidandet i livet. Författaren känner behov av att skära sig men vet att detta är 

något hon måste avstå för att få sin frihet. 

 

Accepterat och integrera lidandet i livet 

Sjukdomen hade lärt mig något och egentligen var jag glad för allt den hade fått mig 

att förstå om mig själv. Och hade jag aldrig blivit sjuk hade jag förblivit den där 

dystra, tyngda lilla flickan och aldrig lärt mig slåss mot det som skrämde mig. 

(Åkerman, 2007, sid. 229) 

 

När jag lämnade utredningshemmet gjorde jag det med en slags sorg och klump i 

magen. Jag var glad att slippa stället samtidigt som en saknad infann sig. Jag hade 

upplevt så mycket den sommaren som bara jag och de andra som var där kan förstå. 

(Välitalo, 2007, sid. 44) 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Att analysera berättelser om självskadebeteenden har varit den analysmetod som 

används. Där vetenskapliga artiklar erbjuder kunskap som är evidensbaserad och oftast 

mätbar, är patientbiografier subjektiva och redogör för personliga upplevelser och 

känslor. Forskning med subjektiva källor kan inte antas vedertagen för ett helt fenomen. 

Resultaten i denna studie kan således inte påstås vara applicerbara på en majoritet av 

personer med självskadebeteende. Med fenomenet självskadebeteende finns det en 

poäng med att centrera forskningen kring just den personliga erfarenheten för patienten. 

Det kan bidra till ökad förståelse och vårdpersonal kan erhålla insikt om patientens 
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situation som sedan skulle kunna leda fram till framgångsrika behandlingsstrategier 

(Friberg, 2008). 

  

Valet av analysmetod 

Anledningen till att inspiration hämtades från Graneheim och Lundmans (2003) modell 

var för att få tydligare struktur på analysen. Eftersom jag skrev denna uppsats själv 

fanns det ingen att utveckla tankegångar med. Bitvis fick Graneheim och Lundmans 

modell fick vara den motparten. Genom att använda delar av Graneheim och Lundmans 

modell (2003) blev steget från citat till tema längre och var lättare att kontrollera. 

Människor i min omgivning, som inte läst böckerna, fick även lyssna och kommentera 

på kondenseringarna och teman. Detta som försäkring av att den tolkning av texten som 

redogjordes kunde få gehör hos andra. Det fanns en fördel med att de tillfrågade 

personerna inte läst böckerna. De kunde precis som Graneheim och Lundman (2003) 

föreslår, ta citaten ur sitt sammanhang och koncentrera sig på det som återberättas 

specifikt i det textstycket. Som författare till studien var det bitvis en svårighet att göra 

detta, då bokens handling fanns närvarande vid analysen. Så hade det också varit om 

två hade skrivit uppsatsen. Således blev resultatet kanske mer adekvat på grund av de 

personer jag tog hjälp av utifrån. 

 

Valet av omvårdnadsteori 

Valet av omvårdnadsteorin föll på Erikssons Den lidande människan (1994) och då 

främst kapitlet om Lidandets drama. Erikssons sätt att beskriva lidandet liknade det sätt 

som författarna i böckerna beskrev sina upplevelser. De meningsbärande enheterna som 

valdes utspelades endast kring författarnas kontakt med vården. Detta bestämdes i 

syftet för att ge studien tydlig omvårdnadsinriktning. Det var dock mycket i böckernas 

handling som kretsade kring vänner och familj vilket alltså inte kunde tas med.  Det 

resulterade i att intressanta delar av författarnas erfarenheter blev förbisedda. Lidandets 

drama skulle ha framkommit i större utsträckning om den vårdinriktade prägeln varit 

mindre. Det är dock svårt att avgöra om detta hade gjort studien mer relevant. Det är 

viktigt att känna till sin egen förförståelse och hur den kan ha påverkat studien. Jag är 

jämnårig med författarna i böckerna, av samma kön och är uppväxt i samma land. Detta 

kan ha gjort mig ouppmärksam på vissa fenomen eller lett till att jag dragit förhastande 

slutsatser. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att lidandets drama återfinns i författarnas beskrivning av sina liv 

med självskadebeteende.  

 

Bekräftandet av lidandet – akt I 

I första delen av resultatet presenteras författarnas uppfattning om motspelarna. 

Författarna är oftast snabba i sina bedömningar och håller sedan fast vid sin 

uppfattning. Det är tydligt att upplevelsen av motspelare direkt delas in i ett positiv eller 

ett negativ fack. Denna brist på nyanser är ett fenomen hos personer med emotionellt 

instabil personlighetsstörning (IPS), alltså oftast personer med repetitivt 

självskadebeteende (Kåver och Nilsonne, 2005).  

 

Det som författarna eftersträvar är bekräftelse. Författarna redogör för en positiv känsla 

när de upplever att de blir tagna på allvar, de blir således bekräftade i detta sitt lidande. 

Forskningen påvisar att det hjälper patienter med självskadebeteende att få berätta och 

möta en motspelare som vågar ta diskussion och ifrågasätta deras beteende (Hicks och 

Hinks, 2009). Bekräftelsen som författarna redogör för behöver det inte vara att få 

sympati eller bli visad medlidande. Den efterfrågade bekräftelsen är att få 

uppmärksamhet, bli lyssnad på och att någon visar intresse för dem som individer.  

Att författarna upplever sig bagatelliserade av eller inte känner förtroende för 

personalen kan ha fler olika orsaker. Det kan vara brist på personkemi, missförstånd 

eller osäkerhet från personalen. Det kan också vara en känsla som bottnar i psykisk 

ohälsa hos författarna. Det upplevs som emotionellt påfrestande att vårda dessa 

patienter och vårdpersonal vittnar om att de kan hysa aggressioner gentemot patienterna 

och ibland förlora det professionella förhållningssättet (Wilstrand, Lindgren, Gilje och 

Olofsson, 2007). Detta kan vara en förklaring till varför det kan vara svårt för den 

lidande att känna förtroende för sin motspelare.  

Gustafsson (2004) menar att bekräftelse från personal till patienter stärker deras 

självkänsla och ger trygghet och säkerhet. Personalen bör erbjuda patienten en 

accepterande och tillåtande miljö samt individanpassad vård. Detta kan leda till, menar 

Gustafsson, att patienten upplever en ökad motivation och större engagemang för sin 

situation. Bekräftelse från medmänniskor är intimt förknippat med människans 

självkänsla. En omvårdnad som görs med bekräftelse och samarbete mellan vårdgivare 
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och vårdtagare ökar patientens tilltro till sin förmåga och styrka att agera (Gustafsson, 

2004).  

 

Själva lidandet - akt II  

Människor i lidande behöver tid och rum för att lida ut men om rummet upplevs som 

isolerande kan det skapa förstärkt lidande (Eriksson, 1994). Självbiografierna visar på 

att den främsta källan till hopp kommer från deras familjer och vänner. När de under 

perioder förlorar kontakten med dessa känns isoleringen och förtvivlan extra påtaglig. 

Här kan vården bidra genom att försöka öka möjligheten för patienter att träffa sina 

anhöriga och försöka integrera de anhöriga i vården. 

 

 I de fallen när författarna upplever bristande stöd från vården kan detta ses som ett 

vårdlidande. Vårdlidandet har inte med patientens eget lidande att göra utan kommer 

utav ett bristfälligt sätt att vårda. Detta kan tillföra ett extra lidande för patienten. 

Eriksson(1994) redogör för vårdlidandets fyra kategorier. Dessa är kränkning av 

patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Dessa 

fyra kategorier beskrivs i självbiografierna och till viss del i citaten i resultatdelen. 

Således är det möjligt att utgå ifrån att författarna förutom sitt eget lidande ibland även 

utsätts för vårdlidande. Omvårdnadens del i psykiatrin menar Dahlberg (2003), är att 

möjliggöra för behandlingen. Möjligheten för behandling minskar om patienten 

upplever ökad lidande, då detta föder hopplöshet och förtvivlan som begränsar 

patientens möjlighet till förändring. För att undvika vårdlidande krävs förändring från 

vårdpersonalen (Eriksson, 1994). Vårdpersonal som har rannsakat sina egna känslor 

och uppfattningar kring personer med självskadebeteende kan bättre bemöta patienter 

med självskadebeteende, menar Hicks och Hincks (2009). Att personal tillsammans 

med professionella handledare eller inom personalgruppen får diskutera 

självskadebeteende leder till förändringar i attityd och bemötande (Hicks, Hinck, 2009, 

Wilstrand et al, 2007).  

 

Försoningen - akt III  

När den lidande människan når den sista akten i lidandets drama skapas en ny helhet. I 

denna nya enhet, i sitt nya liv, bakar hon in lidandet och de erfarenheter det gett 

(Eriksson, 1994). Detta är också något som författarna beskriver i sina böcker. De ser 

sitt självskadebeteende som en del av vilka de är och inser att det lidandet kommer att 
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finnas latent i deras liv. Ärren de har på armarna kan liknas vid tatueringar som gjorts 

för att påminna dem om något de upplevt. Ärren är alltid närvarande precis som 

lidandet alltid finns kvar som en del av det nya livet (Eriksson, 1994). Att nå fram till 

akt III är en process som inte kan påskyndas. Författarna redogör för en långsam 

attitydförändring. Världen utanför vårdinrättningarna lockar plötsligt mer än det 

instängda livet. Vänner och familj tillåts få en större del i författarnas tankar. 

Vårdpersonalen spelar i akt tre, enligt vad som redovisas i böckerna, inte en så särskilt 

stor roll för författarna.  

8.3 Slutsats 

Att vara medaktör i lidandets drama är en viktig uppgift för den vårdare som vill lindra 

patientens lidande. (Wiklund, 2003, sid. 124) 

Att vara en motspelare som bekräftar patienten och att vara närvarande och inkännande 

är, enligt denna studie, det viktigaste vården kan göra för patienter med 

självskadebeteende. Både i akt ett och i akt två kan det vara livsavgörande att 

vårdpersonal finns tillhands. Att som vårdare inte ta sig an rollen som motspelare kan 

leda till ett ökat lidande och ett vårdlidande för patienterna. För att vårdpersonal ska 

kunna spela rollen som motspelare så framgångsrikt som möjligt bör de få stöd. 

8.4 Klinisk betydelse 

Sjuksköterskan kan som arbetsledare på t.ex. psykiatriska vårdavdelningar bidra till en 

bättre miljö för både personer med självskadebeteende och deras vårdare. Genom att 

låta personalen få kunskap om självskadebeteenden samt utvärdera sina attityder kan 

vården bli bättre för dessa patienter. Om personalen får stödsamtal med sina kollegor 

kan stressen och oron de annars kan bära med sig hem minska. Således kan 

gruppträffar, utvärderingar och samtal minska lidandet både för patienter och för 

personal. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Det krävs vidare forskning kring självskadebeteende. Det skulle vara intressant att 

omvandla denna studies teoretiska perspektiv i praktiken, på en psykiatrisk 

vårdavdelning där personer med självskadebeteende vårdas. Där skulle personalen 

kunna få undervisning i Erikssons (1994) omvårdnadsteori om lidande, samt 
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handledning och stöd i samtalsgrupper. Antalet vårddagar, antalet självskadetillfällen 

samt personalens välbefinnande skulle mätas efter t.ex. ett års tid. Sedan skulle man 

kunna jämföra resultatet med en vårdavdelning som vårdade liknande patienter men 

utan teoretisk referensram. 
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