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Sammanfattning 
Självskadebeteenden beskrivs i forskning som komplexa och svåra att förstå, 
bemöta och behandla. Ett flertal studier påpekar bristen på kunskap inom 
området samt information om och vägledning i hur man bör bemöta dessa 
beteenden. Ett flertal studier belyser självskadande indviders negativa 
erfarenheter av omsorgspersonlens bemötande. Syftet med nuvarande studien är 
att få en djupare förståelse för hur omsorgspersonal bemöter de individer som 
har ett självskadebeteende. Fokus ligger på hur personalen upplever att de 
agerar direkt när självskadan sker. Även hur personalen påverkas av att arbeta 
med självskadade individer undersöks.  
 
Studien är kvalitativ med en fenomenologisk metodansats. Fyra kvinnliga 
anställda inom omsorgen har intervjuats. I analysen som hade en 
fenomenologisk utgångspunkt framträdde sex teman: förhållningssätt, visar 
omsorgspersonalens olika bemötande till individers självskadebeteenden. 
Förhållningssättet varierar utifrån situationerna som uppstår samt självskadans 
allvarlighetsgrad står för denna variation. Strategi, visar hur personalen arbetar 
med olika strategier i olika skeden vid självskador. Som kan bestå av 
sysselsättning, omplåstring och genom samtal beroende på individens aktuella 
situation. Svårigheter – de komplexa situationerna, beskriver 
omsorgspersonalens upplevelse av att det är svårt att bemöta 
självskadebeteenden. Skapa förtroende, framhöll vikten av att det fanns en bra 
kommunikation. Självskadebeteende väcker känslor, beskrev personalens 
känslor av rädsla, osäkerhet, oro och frustration som uppstår i mötet med 
individernas självskador. Slutligen visar behovet av att öka kunskaperna om 
personalens sätt att bemöta självskadebeteenden är ett lämpligt agerande.  
  
 
 
 
 
Nyckelord: self-injury, self-harm, self-injurious, staff, approach, treatment, 
coping, nursing 
  



	

Abstract 
In research, self-injuring is described as complex, hard to understand and treat. 
Several studies are pointing to the lack of knowledge within the area, and also 
to information and guidance on how to deal with these behaviors. There are a 
handful of studies, which sheds light on individuals who have felt that care 
providers have treated them with negative attitudes. The purpose of the present 
study is to get a deeper understanding of how care providers approach 
individuals who self-injure. The main focus lies on how care providers 
experience how they themselves act when self-injuring occurs. It is also 
explored how care providers are affected while working with people who self-
injures.	

The study is qualitative with a phenomenological method. Four female care 
providers have been interviewed. In the analysis that had a phenomenological 
outset, six themes came forth: approach, shows the care provider´s different 
approaches to individuals who self-injures. The approach varies depending on 
the situations that arises, and also the severity of the self-injuring. Strategy, 
which illuminates how care providers works with different strategies in 
different stages of self-injuring, which can consist of activities, care and through 
conversations depending on the individual’s current situation. Hardships – the 
complex situations, which made clear that care providers experience hardships 
while treating people who self-injures. Creating trust, sheds light on the 
importance of a good communication. Self-injuring has an emotional 
impact, describes the care provider’s feelings of fear, insecurity, worry and 
frustration which arises while treating individuals who self-harm. Lastly the 
theme of the need for increased knowledge discusses if the care provider’s 
experiences their own way of treating people whom self-harm as appropriate 
behavior. 	
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Titel: Omsorgspersonals upplevelse av sitt bemötande av personer med 
självskadebeteende	
Student: Ann-Louise Sanderson 
Handledare: Ulrika Birberg Thornberg 
 
 

Inledning 
Självskadebeteende är en handling, där personen medveten skadar sin kropp 
utan avsikt till självmord (Hasking et al., 2016; Ibañez & Taylor, 2015). Det är 
ett stort problem inom sjukvården över hela världen och beskrivs som ett 
allvarligt hälsoproblem hos unga människor (Biju & Suresh, 2013; Dooyle, 
Sheridan & Treacy, 2017). Socialstyrelsen (2012) beskriver att 
självskadebeteenden ökar hos befolkningen (ibid). Självskadebeteenden är 
komplexa, vilket innebär att de är svåra att bemöta, förstå och behandla för 
personal (Duperouzel & Fish, 2007; Ibañez & Taylor, 2015). Personal inom 
olika yrkeskategorier har beskrivit att det uppstår negativa känslor hos dem, när 
de hanterar och bemöter individer som självskadar (Hasking et al., 2016; 
Kylmä, Laukkanen & Rissanen, 2008). Känslor som är vanligt förekommande 
är frustration, osäkerhet, stress och rädsla (Duperouzel & Fish, 2007; Harrison, 
Hiller & Redman, 2005).  
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2015) menar att 
det råder brist på forskning om bemötande och hantering inom vård och skola 
kring individer som har ett självskadebeteende (ibid). Många studier beskriver 
att personal inom olika yrkeskategorier behöver mer kunskap, för att kunna 
förstå och bemöta personer som har ett självskadebeteende, samt att det många 
gånger saknas information och riktlinjer för hur personal ska hantera 
situationerna som uppstår vid självskadebeteenden (Duperouzel & Fish, 2007; 
Hasking et al., 2016; Rapport, Rees & Snooks, 2015). 
 
Omgivning och personal som arbetar med personer som har ett 
självskadebeteende, riskerar att förstärka dessa beteenden (Hejlskov Elvén, 
2009; Åkerman, 2009). Destruktiva beteenden kan förstärkas genom reaktioner 
från omgivningen. Social positiv förstärkning är en sådan respons som innebär 
att individen får en positiv uppmärksamhet på självskadebeteendet som kan vara 
i form av tröst eller omsorg. Därför är det viktigt att omsorgspersonal som 
möter individer med självskadebeteenden har kunskap inom området. Genom 
kunskap och lämpligt agerande kan beteendet undvikas att bli socialt förstärkt, 
vilket annars kan leda till ökande självskadebeteenden (ibid).  
 
Denna uppsats kommer att handla om hur personal upplever att de agera och 
bemöter individer med självskadebeteende, i det akuta skedet. Studier beskriver 
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att självskadebeteende är svåra att bemöta och hantera, samt att det uppstår 
omtumlande känslor hos personal vid hanteringen kring självskadebeteenden. 
Min upplevelse är att personalens bemötande har stor inverkan på personers 
självskadebeteenden, eftersom dessa beteenden kan bli förstärkt och leda till 
allvarligare självskador som Hejlskov Elvén (2009) och Åkerman (2009) 
beskriver. Mot denna bakgrund ligger studiens intresse, att undersöka hur 
omsorgspersonal upplever sitt bemötande av individer med självskadebeteende i 
akuta skedet. Min förhoppning är att uppsatsen kan bidra till en teoretiskt och 
praktisk kunskap som personal kan använda som ett verktyg i arbetet kring 
individer som har ett självskadebeteende. 
 
 
Bakgrund 
 

Självskadebeteende 
Patienter som självskadar är en heterogen grupp (Landstinget Gävleborgs 
vårdprogram, 2013; Åkerman, 2009). Självskadebeteende förknippas ofta med 
psykiatriska funktionsnedsättningar, personlighetsstörningar, ångest, 
depressioner, samt ätstörningar (Hasking et al., 2016). Det förekommer 
svårigheter med att hantera, samt förstå egna och/eller andras känslor vilket kan 
utlösa beteendet. Det beskrivs som vanligt förekommande bland skolungdomar 
(Hasking et al., 2016). Dock kan beteendet vara mer dolt hos vuxna (Ibañez & 
Taylor, 2015). Harris (2000) menar att självskadebeteende handlar om hur man 
hanterar negativa emotionella känslor (ibid). Att tillfoga skador på sin egen 
kropp ger ofta en omedelbar, tillfällig upplevelse av lättnad som följs av ett 
sämre mående med skuld och skam känslor (Holseth & Mehlum, 2009; 
Åkerman, 2009). Personer tillfogar sig självskador för att må bättre, sluta tänka 
eller för att sända en signal till omgivningen (Ibañez & Taylor, 2015). 
Tonåringar som har självskadebeteende, drabbas ofta av andra hälsoproblem 
(Cruz, Figueira, Guerreori & Sampaio, 2015). Det finns vissa internationella 
variationer. Runt 10 % av tonåringar som engagerar sig i självskador var enligt 
studien förknippade med negativa hälsorelaterade utfall. Bland annat 
förminskad förväntad livslängd och övervägande risk för självmord. Studien 
rekommenderar att det bör finnas ett gemensamt förhållningssätt för 
identifieringen och hanteringen av detta problem (Cruz et al., 2015).  
 

Symtom 
Personal som arbetar med individer med självskadebeteende bör vara medvetna 
om möjliga tecken på att individer självskadar (Hasking et al., 2016). Det första 
innebär oförklarliga skärsår, brännskador och/eller blåmärken. Det andra 
omfattar olämplig klädsel för säsongen och/eller undvikande av aktiviteter som 
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innebär avlägsning av kläder som till exempel gym, simning eller liknande. Det 
tredje och sista tecknet är skolarbeten med fokus på självskadebeteenden, som 
poesi, konst eller berättelser. Det är av vikt att vara medvetna om att dessa 
tecken kan vara dolda, tills individer är redo att söka hjälp för sitt 
självskadebeteende (ibid). 
 
Självskador ska tas på allvar, en analys av bakomliggande orsaker till beteendet 
ska genomföras (Holseth & Mehlum, 2009). Uppvisar personen ett tydligt 
självskadebeteende är det viktigt att utreda vilka tänkbara funktioner beteendet 
fyller (ibid). Självskadebeteende är ett komplext beteende som ofta leder till 
missförstånd, eftersom beteendet beskrivs som uppmärksamhets sökande 
och/eller manipulativt (Hasking et al., 2016). Att peka ut en enda orsak till 
självskadebeteenden är svårt eftersom beteendena är komplexa och samspelar 
mellan olika faktorer. Biologiska, sociokulturella och personliga drag kan ändra 
de komplexa beteendena (Biju & Suresh, 2013).   
 
Hasking et al. (2016) beskriver att fördomar som ”att det är bara att sluta” eller 
”att personerna bara söker uppmärksamhet” bör undvikas eftersom det inte 
hjälper individen. Om personen som skadar sig inte vill diskutera, är det bäst att 
undvika påtryckningar. Vilket annars kan leda till att personen får skamkänslor, 
som kan orsaka ilska och återfall. Duperouzel och Fish (2008) förklarar vikten 
av att få individerna att fokusera på att göra aktiva val för att ta kontroll över 
sina liv. Lära sig känna igen personliga styrkor och talanger, samt lära sig nya 
strategier för att övervinna outhärdliga känslor som alternativ istället för att 
skada sig själv (ibid). Att förstå innebörden istället för att fokusera på symtom 
(självskadebeteendet) och på det sättet blir självskadandet överflödigt 
(Landstingets Gävleborgs vårdprogram, 2013). Det handlar om att ersätta ordlös 
kommunikation i form av självtillfogande skador med en verbal kommunikation 
(ibid). 
 

Stödjande förhållningssätt och bemötande  
Ett stödjande förhållningssätt kan leda till att individerna kan ta tag i de 
bakomliggande orsakerna och därefter hitta andra coping strategier istället för 
att skada sig själv (Duperouzel & Fish, 2008). Det innebär att omsorgspersonal 
lyssnar och ger stöd till personerna samt visar empati och intar ett neutralt 
förhållningssätt (Duperouzel & Fish, 2008). Hasking et al. (2016) förklarar att 
stödet från personal underlättar bemötandet eftersom ungdomar som utför 
självskador ofta har svårt att prata om sina känslor (Hasking et al., 2016). 
Personal inom skolverksamheter bör ha en respektfull nyfikenhet och en vilja 
till att få förståelse till vad som ligger bakom beteendet, vilket även framgår av 
Knight et al. (2016). Studien har framtagit riktlinjer för personal inom 
skolverksamheter och dessa föreslår att två personal är ansvariga för 
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hanteringen av ungdomar som självskadar. Förutom riktlinjerna framhävs 
vikten av att all personal bör få mer kunskap och utbildning inom området 
(ibid).  
 
Knight et al. (2016) och Åkerman (2009) menar att det är viktigt att individer 
har en stark förebild som engagerar sig och känns meningsfullt för personen. 
Genom att ge motivation och därmed få personen att ta hjälp av professionella 
inom området (ibid). Fisher och Foster (2016) beskriver att personalens största 
och viktigaste uppgift är att skapa bättre självförtroende och komfort hos 
personerna. Ungdomar försöker ofta kommunicera på indirekta sätt och kan 
observeras på många olika sätt, exempelvis risktagning, utmanande beteende 
och vara känslomässigt laddade. Faktorer som personal inte bör ignorera (ibid).  
 
Socialt stöd och ett personligt nätverk är en viktig faktor för att undvika 
självmord hos personer som har ett självskadebeteende (Biji & Suresh, 2013). 
Stödet kan bestå av familj, respektive, vänner, grannar och kollegor. Positiva 
livshändelser och bra utbildning har visats i studier som skyddande faktorer 
(ibid). Rätt stöd och hjälp från psykologer, rådgivare och allmänna läkare ses 
som en viktig faktor (Holseth & Mehlum, 2009; Åkerman, 2009). 
 

Behandling och förhållningssätt  
Socialstyrelsen (2014) och SBU (2015) framhäver att vården bör skapa ett 
förtroendefullt samarbete som kan hjälpa individer genom att reglera 
plågsamma känslor istället för att straffa sig själva. De rekommenderar ett 
bemötande av medinflytande, kontinuitet och respekt som kan vara avgörande 
för personer med självskadebeteende (ibid). Butler (2016) menar att personal 
inom sjukvården bör hantera personer med självskadebeteende med ett lugn och 
ett icke dömande förhållningssätt för att inleda förtroende och underlätta 
offentliggörande av känslig information (ibid). Landstingets Gävleborgs 
vårdprogram (2013) förklarar vikten av att personal skapar en god allians och 
ett förhållningssätt som är icke värderande. Bemöta personen med respekt och 
med nyfikenhet samt uppmuntra till andra funktionella strategier. Det innebär 
att det finns god kännedom om självskadebeteende och att arbetet sker utifrån 
gemensamma riktlinjer för bemötande, bedömning och handläggning samt med 
individuella anpassningar (ibid). 
 
Personer som har självskadebeteende ska få möjlighet att vara delaktig i 
behandlingen (Idenfors, Kullgren & Renberg, 2015). Därför ses det som viktigt 
att personerna får tillräckligt med information för att kunna göra ett val av 
behandling. Kompetent personal bör lyssna och låta personerna tala fritt samt att 
behandlingen bör vara flexibel med alternativ till både telefon kontakt och 
hembesök (ibid). Individer bör alltid vara med och diskutera alternativa 
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strategier i stället för att självskada (Butler, 2016). Hur de i kommande 
situationer kan göra det annorlunda (ibid). För att förbättra patientvården 
genomfördes en översikt som innefattar de grundläggande elementen i en 
utvecklingsmetod (Harrison et al., 2005). Genom ett individualiserat team och 
en samarbetsstruktur kan patientvården förbättras vid hantering och planering 
för en person med självskadebeteende. Ett stort kliniskt problem är att personal 
saknar förtroende för behandling (ibid).  
 
Personer som självskadar bör behandlas med samma vård, respekt och integritet 
som vilken patient som helst (Butler, 2016). En sjuksköterskas förhållningssätt 
borde identifiera ett sjukdomstillstånd och ge behandling som baserad på 
patientens symtom, övervägande via psykologisk observation snarare än 
personliga engagemang (Fisher & Foster, 2016). Personal inom vården bör i 
största allmänhet minska känslan av frustration, som är en vanlig känsla vid 
hanteringen av denna patientgrupp (Butler, 2016). Det kan underlätta att 
erkänna att självskadan är ett symtom på att individen inte mår bra och saknar 
förmågan att hitta andra sätt att uttrycka sig. Under perioder där personal är 
trötta eller överarbetade bör de anstränga sig extra för att skapa lugn och ett icke 
dömande förhållningssätt. Rekommendationer är att samtliga i personalen bör 
medverka vid utbildning (ibid). Butler (2016) presenterar specifika 
ansvarsområden för olika personalgrupper samt riktlinjer för National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE).  
 
Rapport et al. (2015) beskriver vikten av att akutvårdpersonal i ambulanser bör 
skapa ett förtroende redan från första kontakten. Inta ett individuellt 
förhållningssätt till patienten med självskadebeteende. Det ses viktigt för att 
individen i fortsättningen känner att den kan söka hjälp. I ambulanser framhävs 
individen i centrum och personalen förmedlar att patienten är den enda som 
betyder något. Medan på sjukhus är patienten en av många som söker hjälp för 
samma problematik (Rapport et al., 2015).  
 
Tidigare forskning 
Individers upplevelse av bemötande inom vård och skola 
SBU (2015) belyser i en rapport att det i dagsläget råder brist på forskning inom 
bemötande och upplevelser inom vård och skola för individer som har ett 
självskadebeteende. Rapporten bekräftar denna brist i forskning gällande alla 
åldrar. SBU (2015) genomgång av forskning inom området visar att personer 
som har ett självskadebeteende förväntar sig ett lyssnande och stödjande 
förhållningssätt från vården. Dock upplever de ett annat bemötande. Individerna 
beskriver att de inte blir bemött på ett respektfullt sätt och de upplever att de 
inte blir sedda av personalen. De upplever även att personal inom sjukvården 
saknar kunskaper inom psykiatri och självskadebeteenden. Rapporten framhäver 
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vikten av att personal har kunskaper om självskadebeteenden, samt ett stödjande 
förhållningssätt (SBU, 2015).  
 
Gilje, Lindgren, Olofsson och Wikstrand (2004) beskrev hur personer med 
psykiska funktionsnedsättningar upplevde vården, samt vilken vård de önskade 
för att hantera deras självskadebeteende. Resultatet visar att individerna tyckte 
att personalen skulle ha förståelse för deras självskadebeteende och att det 
krävdes kunskaper för att ta hand om personer som skadar sig själv. Deltagarna 
ansåg även att personalen skulle sätta gränser när de själva inte kunde, vilket 
innebar att individerna kände sig tryggare och säkrare. Även Duperouzel och 
Fish (2007) menar att det finns svårigheter och problem som uppstår kring 
individer som har mild/måttliga inlärningssvårigheter och har ett 
självskadebeteende. De upplevde att personalen inte lyssnade och hade ett 
dömande förhållningssätt. En liknande studie av Harrison et al. (2005) beskrev 
att omsorgspersonal ofta bemötte individer med självskadebeteende på ett 
negativt sätt (ibid). 
 
Akutvårdpersonal är ofta de personer som är först på plats när personer utfört 
självskador (Rapport et al., 2015). Kvalitén på vård och vårdpersonalens 
attityder beskrivs av patienterna som otillfredsställande (ibid). En liknande 
studie av Harris (2000) menade att patienter inom sjukvården upplevde att 
läkarna och sjuksköterskorna var osympatiska och saknade förståelse till varför 
personerna självskadar. Individerna beskrev personalens negativa attityder 
(ibid). 
 

Personal och bemötande 
Vårdpersonal upplever svårigheter med att vårda individer med 
självskadebeteende i en sluten vårdenhet (Duperouzel & Fish, 2007). Resultatet 
visar att personal upplever stress över dessa situationer och beskriver känslor av 
hopplöshet och frustration. Personalen försökte omdirigera samtal med 
individerna efter en självskada, för att undvika att trigga individerna till 
ytterligare beteenden (Duperouzel & Fish, 2007). De beskriver återkommande 
att det finns väldigt lite information och vägledning, för att kunna bemöta 
individerna som självskadar (ibid). Även Hasking et al. (2016) påpekar bristen 
på vägledning i förhållningssätt för att bemöta individer med 
självskadebeteende (ibid). En liknande studie av Lindgren (2011) beskriver att 
personal som vårdar individer med självskadebeteenden, upplever känslor av 
hopplöshet, frustration, ilska och maktlöshet och menar att det krävs att 
personalen har kunskaper för att de ska kunna hantera sina svårigheter och 
osäkerheter inom självskadebeteende (Lindgren, 2011). 
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Självskadebeteende väcker starka känslor och reaktioner hos personal 
(Duperouzel & Fish, 2007). Det förklaras att personal saknar förståelse och 
empati. Det i sin tur kan leda till att personalen agerar straffande i situationer 
där individerna självskadar (ibid). En liknande studie av Kylmä et al. (2008) 
beskriver att självskador väcker starka känslor bland sjukvårdpersonal och 
personer som hade nära kontakt med tonåringar påverkas emotionellt. 
Vårdpersonal hade försökt ingripa i tonåringarnas destruktiva beteenden, 
antingen på sjukhus eller annan vård enhet. En del personal trodde att 
tonåringarna blivit erbjuden hjälp för deras självskador och frågade inget mer 
om dem, vilket resulterade till att tonåringarna inte mottog framtida hjälp och 
vård (ibid). Harrison et al. (2005) beskriver att personalen upplever sig 
obekväm och oerfaren vid hanteringen av att ta hand om individer som 
självskadar (ibid).  
 
Harris (2000) förklarar att sjukvårdpersonal ansåg att patienter som självskadar 
var psykiskt sjuka och att själva utförandet av handlingen var utom kontroll. 
Personalen ansåg att självskadebeteenden började som en okontrollerbar 
handling som i sin tur resulterar i att patienterna självskadar. De ansåg inte att 
patienter med självskadebeteenden var sjuka på det sättet att det behövdes 
sjuksköterskor och läkare. Utan ansåg att självskadare var själviska och tyckte 
att andra patienter borde få den tid, vård och resurs som de ansåg var mer i 
behov av vård (Harris, 2000).  
 
Akutvårdspersonal upplever känslor av frustration och meningslöshet (Rapport 
et al., 2015). De ifrågasätter legitimiteten för vård av patienter med 
självskadebeteende. Resultatet visar att personalen upplevde ökade negativa 
känslor i det akuta skedet. Vilket förstärktes ju närmare patientvården personal 
kom. Personalen beskriver känslan av frustration under förhållanden när det är 
stressigt och de inte har möjlighet att ge patienterna tiden de behöver. De 
beskriver att de får ett cyniskt förhållningssätt mot återkommande 
självskadepatienter som söker vård. Det är samma procedur varje gång. 
Sjuksköterskorna anser att unga människor saknar respekt för det farliga med 
självskadebeteende. Förutom detta beskrivs det som lite utforskat och det 
behövs utbildning som förbättrar kunskaper, samt riktlinjer. Utbildning i hur 
personal kan skapa ett förtroende för att ta hand om personer med 
självskadebeteende är av vikt. Dock är sådana utbildningar begränsade (Rapport 
et al., 2015). 
 
Personal som arbetar i fängelse möter dagligen personer som har 
självskadebeteende. Personalen upplever känslor av frustration, hopplöshet och 
en låg känsla av kontroll (Adler, Ciclitira & Marzano, 2015). Personalen 
beskriver deras erfarenheter och beskriver hanteringen av självskadebeteende 
som utmanande, uttömmande och stressigt. Det finns en viss kartläggning över 



	 8	

personalens attityder för självskadebeteende. Förutom detta så har det varit lite 
fokus på varför personal reagerar negativ till självskadebeteenden. Hur de blir 
påverkade av sådant beteende och vad som krävs för att motverka fientliga 
reaktioner. Klienter som engagerar sig i självskadebeteende är icke socialt 
accepterade. Personalen känner sig ansvariga för dessa beteenden, men är 
relativt maktlösa för att förhindra deras självskadebeteenden. Känslor av 
hopplöshet har beskrivits som en potential traumatisering och utmanar 
personalens självständighet, kompetens och regler. Stressen som de upplever 
vid hanteringen av självskadebeteende samt känslorna som uppstår kan leda till 
individuella försvarsmekanismer och överföringsreaktioner. Det påverkar 
svårigheten med att lokalisera beteendet kring klienterna. Personal känner sig 
oroad och manipulerad, samtidigt som de inte vill ge uppmärksamhet till 
klienterna trots att de har en förpliktelse att utföra vård (Adler et al., 2015). 
 
Crawford, Geraghty, Simonoff och Street (2003) beskriver sjukvårds personals 
kunskaper, attityder och utbildningsbehov vid hanteringar av ungdomar som 
engagerar sig i självskadebeteende. Personal i studien bestod av läkare och 
sjuksköterskor inom psykiatrin, samt läkare och sjuksköterskor inom 
allmänvården. I resultatet framkom det att personal ansåg att det fanns ett 
träningsbehov vid akut hantering, samt i kommunikation med ungdomarna 
(ibid). En liknande studie av Fisher och Foster (2016) beskriver att det är 
uppenbart att personalens kunskaper och förståelser är det viktigaste när de 
hanterar unga personer som har ett självskadebeteende. Det påverkar 
förhållningssättet till behandling och deras attityder till unga människor. 
Personalen beskriver självskade problematiken som svår och oroväckande, samt 
att deras negativa uppfattningar och deras agerande kan förvärra beteendet. De 
beskriver även bristen på tidsåtgången under stressiga perioder, oavsett om de 
fyllde deras behov eller tillfredställelse. De anser att det är problematiskt att 
hålla individerna säkra, vilket leder till en motvillig vårdplan (Fisher & Foster, 
2016). 
 
SBU (2015) framhäver i sin rapport att Sverige men även europiska länder 
förklarar behovet av att vårdpersonal har kunskap om självskadebeteende, samt 
ett stödjande förhållningssätt. Landstinget Gävleborg vårdprogram (2013) för 
bedömning och behandling för självskadebeteende är baserad på forskning som 
beskriver i sin rapport att det ofta väcker starka känslor av rädsla, frustration 
och hopplöshet hos personal. Rapporten framhäver vikten av tid för reflektion 
med övriga kollegor och möjligheten till handledning (ibid). Holseth och 
Mehlum (2009) beskriver att det finns studier som visar att utbildning ökar 
personalens förståelse samt ökar möjligheten för att ge patienterna bättre 
behandling (ibid). 
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Självskadebeteende – det komplexa beteendet 
Sköterskor inom psykiatrin upplever att självskadebeteende är ett komplex 
beteende att förstå och behandla (Duperouzel & Fish, 2007; Lindgren, 2011). 
Självskadebeteenden hos unga människor är ett socialt allvarligt hälsoproblem 
(Dooyle, Sheridan & Treacy, 2017). Personer som har ett självskadebeteende 
har beskrivit deras erfarenheter av att personal inom sjukvården inte har 
förståelse för deras beteende. Det resulterar till att personal bemöter individerna 
med negativa attityder vilket ett flertal studier belyser (Dooyle et al., 2017; 
Fisher & Foster, 2016) Många av de negativa attityderna anses vara grundade i 
felaktiga antaganden om orsak och funktionen bakom självskadorna. Vilket 
innebär att det finns en möjlighet att minska negativa attityder genom att öka 
personalens kunskaper och förståelsen bakom beteendets funktion (Dooyle et 
al., 2017). Problemet kan åtgärdas med träning som innebär att omringa 
självskadebeteendet samt ge metoder som ses som effektiva för en början mot 
behandling (ibid). En liknande studie av Harris (2000) beskriver att läkare och 
sjuksköterskor saknar förmågan till förståelse för att försöka tillämpa rationell 
vetenskaplig logik, än en belägen inre logik till problemet och orsaken bakom 
självskadebeteendet (ibid). Självskadebeteende beskrivs som svåra att förstå och 
svårigheterna med att peka ut en orsak till beteendet. Utan det är flera faktorer 
som samspelar (Biju & Suresh, 2013; Hasking et al., 2016).  
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för omsorgspersonalens 
upplevelse av sitt bemötande av individer med självskadebeteende, direkt när 
beteendet sker. Syftet ligger även på att undersöka hur personalen påverkas av 
att arbeta med individer som självskadar.  
Följande frågeställning ligger till grund för uppsatsen: 
 

• Hur upplever omsorgspersonal sitt bemötande av individer med 
självskadebeteende, i det akuta skedet?  

 
 

Metod 
Metodval  
Studien bygger på en kvalitativ fenomenologisk metod. Studien riktar in sig på 
att undersöka omsorgspersonals upplevelse och erfarenheter av sitt bemötande 
till individer som har ett självskadebeteende, vilket är i linje med 
fenomenologisk forskning. Fenomenologi är lämplig att använda när fenomenet 
som ska studeras utgår ifrån empiriskt material istället för en teori (Fejes & 
Thornberg, 2015: kap. 6). Studien har följt ett induktivt förhållningssätt, vilket 
innebär att empirin utgör utgångspunkten. Intervju med omsorgspersonal syftar 
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till att ta reda på deras personliga uppfattningar som ger ett beskrivande 
inifrånperspektiv på hur de upplever sitt bemötande (Fejes & Thornberg, 2015). 
Valet av semistrukturerade intervjuer bygger på möjligheten att ställa 
följdfrågor och utveckla respondenternas svar, på så sätt kan fenomenet som 
studeras belysas med mycket information (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 
2014).  
 

Inklusionskriterier 
Kravet för att medverka i studien. Vara anställd inom omsorgen och i denna 
egenskap bemöta individer som har en självskadebeteende.  
 

Urval och insamlingsmetod 
Kontakt togs med två kommuner i en stad i mellan Sverige, via telefon. Efter 
avslutat samtal sändes ett mail med informationsbrev (se bilaga 1). Av dessa 
två kommuner var det endast en kommun som återkopplade och gav ett 
godkännande att medverka i studien. Jag tog kontakt med en enhetschef i 
kommunen, som gjorde urvalet av respondenter. Efter urvalet kontaktade jag de 
utvalda via telefon och presenterade studien. För att ge en tydligare information 
om vad undersökningen innebar mailades informationsbrev och 
samtyckesblankett till de tillfrågade (se bilaga 1) information om syfte, 
frågeställning och hur studien kommer att genomföras. Genom att göra på detta 
sätt fick de medverkande tid att tänka, innan de gav sitt besked för medverkan i 
studien. Respondenterna i studien bestämde plats och tid för intervjun.   
Urvalet av respondenter har genomförts efter ett så kallat målinriktat urval. 
Urvalet har genomförts via ett strategiskt sätt, som innebär att urvalet riktar in 
sig på människor som är relevant för studien (Bryman, 2011: kap.16). 
 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra kvinnliga 
omsorgspersonaler, som har erfarenhet av att arbeta med individer som har ett 
självskadebeteende. Intervjuerna baserades på en intervjuguide se (bilaga 2) 
Respondenterna som medverkade i studien är kvinnor och utbildad som 
undersköterskor och skötare eller habiliterare och är i åldrarna mellan 51 år och 
64 år. Tre av respondenterna arbetar som boendestödjare och den fjärde 
respondenten är habiliterare och vikarierar på olika arbetsplatser. Deras 
erfarenhet av att arbeta med individer som har ett självskadebeteende varierar 
mellan 5-14 år varav en respondent har erfarenhet sedan 90-talet. Individerna 
som har ett självskadebeteende som respondenterna arbetar med, är i åldrarna 
mellan 20-45 år.   
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Tillvägagångssätt  
Innan intervjuerna påbörjades, gavs information om hur intervjun kommer att 
genomföras. Det innebar att de medverkande blev informerade att intervjun 
kommer utgå från en intervjuguide och kommer att inledas med några formella 
frågor som ålder, kön, yrke, utbildning och om de idag arbetar med individer 
som har ett självskadebeteende. För att sedan gå över till andra ämnen, som 
innebar att de medverkande förväntades att ge rika beskrivningar på vad som 
upplevs, känns samt sin syn på deras agerande. Information gavs om att det är 
jag och eventuellt min handledare som kommer att lyssna på materialet från 
diktafonen för fortsatt analys. 
 

Bearbetning och analys av data  
I analysen har studien följt Giorgis (1997) tillvägagångssätt som innebär fem 
olika steg (Fejes & Thornberg, 2015: kap. 6). I första steget lästes materialet 
igenom för att bedöma om texten var användbar för fortsatt analys. För att jag 
ska kunna använda texten måste den innehålla två saker, begriplighet för mig 
som forskare och fokus på den outforskade upplevelsen av fenomenet som ska 
studeras, som i mitt fall är omsorgspersonalens upplevelse av bemötande av 
individer som har ett självskadebeteende. Material som inte innehöll 
begriplighet och fokus plockades bort ur datamaterialet. I Andra steget lästes 
materialet igenom två gånger för att få en detaljerad genomgång av texten. 
Texten bröts ner till mindre delar, där varje enhet ska säga något nytt från 
föregående enhet för att skildra olika aspekter av den utforskade upplevelsen. 
När hela texten var indelad var nästa steg att sammanställa de avgränsade 
enheter. I tredje steget gjordes en detaljerad analys av de meningsbärande 
enheterna. En tolkning genomfördes av meningarna för att fånga den explicita 
och den implicita ur respondenternas uttalande. Efter tolkningen omformuleras 
enheterna till mer abstrakta formuleringar och begrepp. På så sätt komprimeras 
texten och får kortare och mer beskrivande utsagor. Fjärde steget innebar att en 
framställning av fenomenets situerade struktur fogas samman till en enhetlig 
beskrivning. Det innebar att texten komprimerades ytterligare och material som 
upprepningar, irrelevanta utsagor eliminerades och meningsenheter fogades 
samman med liknade innehåll. I det femte steget genomfördes en framställning 
av fenomenets generella struktur, genom en noggrann genomgång av 
beskrivningarna. Syftet var att identifiera teman som framkommer ur varje 
beskrivning. Vid reduktionen har fri föreställningsvariation används. Det 
innebär att särskilja på det som inte varierar i beskrivningarna, som är invariant 
och utgör fenomenets essens. (Fejes & Thornberg, 2015: kap.6). 
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Etiska övervägande 
Studien har följt etiska riktlinjer och forskningsetiska principer. Enligt Codex 
(2016) och Bryman (2011) innebär det fyra huvudkrav som innefattar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Informationskravet betyder att de medverkande fått 
information om vad studien kommer att undersöka, det vill säga syftet med 
undersökningen. Respondenterna fick information om att en diktafon kommer 
att användas för att spela in samtalet under intervjun. Diktafonen användes för 
att möjliggöra transkriberingen av intervjun för en fortsatt analys. Bryman 
(2011) betonar vikten att intervjupersonerna ska känna sig trygga under 
intervjun. Respondenterna fick därför bestämma plats där intervjun skulle äga 
rum. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har fått information att deltagandet 
är frivilligt, och de kan när som helst välja att avbryta utan att behöva ge någon 
anledning. Samtyckesblanketten informerar att de medverkande har förstått vad 
deltagandet innebär och därmed godkänner till att medverka. 
Konfidentialitetskravet innebär att jag som forskar utlovar anonymitet för de 
medverkande, ingen utomstående ska kunna förstå att en deltagare medverkat. 
Nyttjadekravet innebär att materialet från undersökningen kommer endast att 
användas till denna C-uppsats. Materialet kommer sedan att förvaras låst i ett 
arkivskåp, där kodnyckeln kommer att finnas på en separat plats. 
 
Av anonymitets skäl har författaren valt att inte nämna i exakt ort utan endast att 
studien är gjord i en stad i mellan Sverige. Detta för att skydda dem så att ingen 
utomstående ska förstå att de medverkat. 
 

Resultat 
 
Resultatet presenteras i löpande text med citat från intervjuerna. I analysen från 
studien framkom sex olika teman. Förhållningssätt, underteman individuellt 
förhållningssätt och förhållningssätt utifrån psykiatrins rekommendationer. 
Strategier, underteman förebyggande strategier, strategier under pågående 
självskada, strategier efter en självskada och slutligen strategier utifrån 
psykiatrins rekommendationer, skapa förtroende, svårigheter – de komplexa 
situationerna, självskadebeteende väcker känslor och slutligen presenteras 
behovet av att öka kunskaperna. 
 
Respondenterna i studien har olika yrkeskategorier. En av respondenter arbetar 
som habiliterare och det innebär att hon arbetar på en gruppbostad. De övriga 
respondenter arbetar som boendestödjare och arbetet innefattar att olika 
individuella stödinsatser utförs i vardagen och är riktad till särskilda 
målgrupper. Stödet till människor kan både vara praktiskt och socialt anpassad. 
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Förhållningssätt  
Förhållningssätt var ett tema som återkom flertal gånger genom samtliga 
intervjuer.  Respondenterna har individuella förhållningssätt till individerna och 
varierar från olika situationer. Varierandet från situationerna är beroende på hur 
allvarliga självskadorna är som individerna tillfogar sig. Samtidigt som 
respondenterna beskrev sitt individuella förhållningssätt så förhåller personalen 
sig annorlunda till individerna, om det finns ett pågående arbete ihop med 
psykiatrin.  
 

Individuellt förhållningssätt 
Samtliga respondenter beskriver hur de antar individuella förhållningssätt till de 
personer som de bemöter, som har ett självskadebeteende. 
  
 
Respondent A:  
”Det beror på individen också, för vissa måste man helt enkelt inte göra så mycket för det 
kan bli värre. Utan de får plåstra om de själv. Det är lite olika, man måste känna dom väl för 
att veta hur pass allvarligt är det här och hur pass mycket kan de göra illa sig. Det är från 
person till person” 
 
 
Respondent C: 
”För det första så brukar jag försöka få personen att prata om det, att jag uppmärksammar 
vad som har varit. Sen beror det på hur mycket man vill prata om det, men oftast så gör dom 
det ändå. Sen naturligtvis gör dom någonting så lär man och beroende på hur pass illa det är 
och vilken person så agera man utifrån de, så det har varit lite olika” 
 
 
En av respondenterna beskriver att agerandet ser olika ut från situation till 
situation. 
 
Respondent A:  
”De måste bli så tycker jag för de är så olika, man kan inte bara säga att så här gör vi här 
utan då kanske det inte är så med den personen, utan det kan vara nått annat som den har 
varit med om i livet” 
 
 
Respondenten D beskriver att det är lättare att vara själv i akuta situationer som 
uppstår, då det finns möjlighet att prova många olika variabler. Vidare beskriver 
respondenten att hon inte backar från en situation.  
 
Respondent D: 
”Jag backar inte, jag vet att jag kan åka på en smäll. Det tillhör mitt jobb nu, jag kan väja 
för de, jag kan förutse den, jag kan göra någonting åt de men jag kan inte backa från klienten 
för då är jag ju körd. De använder klienten emot mig sen för att de kan skrämmas, så de kan 
man ju inte visa. Jag har varit på väg att känna att jag inte riktigt är beredd, nu jobbar jag 
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på olika ställen så det är olika sätt att arbeta, men de får man ju lära sig att jobba på 
annorlunda sätt, känna av de.” 
 

Förhållningssätt utifrån psykiatrins rekommendationer 
I intervjuerna framkommer det att vilket bemötande personalen ger, även 
påverkas av vilken kontakt de har med andra vårdinsatser. Respondenterna får 
ibland stöd och tips från bland annat psykiatrin i hur de ska bemöta individerna. 
Respondenterna beskriver att de kan förhålla sig annorlunda beroende på om 
psykiatrin har en pågående behandling för individerna som har ett 
självskadebeteende. Respondenterna menar att psykiatrin kan anse att 
respondenterna ska förhålla sig till individerna på ett särskilt sätt. Detta för att 
psykiatrins arbete ska ha så goda förutsättningar som möjligt, för att individerna 
ska ha en framgångsrik behandling. Därför påverkar respondenternas 
förhållningssätt. 
 
 
Respondent C: 
”De här personerna har i regel andra kontakter och de beror på hur dom har jobbat med den 
här personen, för att där kan det finnas saker som dom anser i sin profession att så här gör vi 
och då förhåller man sig lite annorlunda. Då kanske dom har den synen på att det här ska 
man inte uppmärksamma, det här ska man låtsas som det inte, man ska inte lägga fokus på 
det här (självskadebeteende)” 
 
Respondent A beskriver att det finns ett samarbete med psykiatrin runt 
individerna som självskadar. Vidare förklarar hon hur hon reflekterar över sitt 
agerande vid situationer som uppstår. Respondenten beskriver att individer kan 
hota om att de ska skära sig och att respondenten vid senare tillfälle kan 
upptäcka nya skärsår. Respondenten förklarar att det uppstår tankar och 
reflektioner hos henne om sitt sätt att bemöta individen.  
 
Respondent A:  
”Vad skulle jag ha gjort, skulle jag liksom (agerat annorlunda) så pratar man mycket med 
psykmottagningen ihop” 
 
Sammanfattningsvis handlar temat förhållningssätt om hur respondenterna 
förhåller sig på ett individualiserat sätt. Det kan även variera beroende på 
situation till situation. Alla människor är olika och situationerna som uppstår är 
olika, därmed blir respondenternas bemötande olika. Förhållningssätt utifrån 
psykiatrins rekommendationer belyser att psykiatrin kan förmedla till 
personalen att självskadebeteendet inte ska uppmärksammas. Därmed har 
respondenterna ett annorlunda förhållningsätt, som de annars inte skulle haft om 
inte en kontakt fanns. 
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Strategier 
Strategi är även ett återkommande tema som samtliga respondenter beskriver. 
Respondenterna arbetar med olika strategier i olika situationer och beroende på 
individ. Respondenterna använder sig av olika strategier för att förhindra 
självskadebeteende. Det kan bestå av att få individen att fokusera och tänka på 
någonting annat. Respondenterna beskriver vilka strategier som används i det 
akuta skedet, under en pågående självskadehandling. Vilka strategier som 
respondenterna använder efter en självskada. Respondenterna beskriver även 
strategier utifrån psykiatrins rekommendationer. En del individer har ett 
pågående arbete med psykiatrin och individerna har tillsammans med 
behandlaren från psykiatrin arbetat ut krisplaner och strategier. Det innebär att 
respondenterna behöver hjälpa individerna genom att påminna och stötta 
individerna att använda sig av de utarbetade krisplan/strategier när individerna 
mår dåligt.  
 

Förebyggande strategier 
Respondenterna beskriver hur de på olika sätt försöker arbeta förebyggande för 
att individerna inte ska självskada. 
 
Respondent D beskriver att hon oftast ser att något är på gång och försöker 
avleda att självskadebeteendet sker och förklarar att det handlar om att komma 
på en lösning när situationen kräver det.   
 
Respondent D: 
”Man ser när något är på gång och då fick man ta dom mot sidan och vad är det som är 
problemet. Kan vi göra någonting, oftast så gick man ifrån och tog den personen och gjorde 
någon aktivitet. Men då jobbade vi med djur i vård så det var ganska lätt och manipulera 
bort dom från situationen och ta någonting från de”  
 
 
Respondent B:  
”Jag jobbar mycket med motivation och att hitta andra vägar istället, söka sig utåt istället, ja 
andra strategier för att inte (självskada)” 
 
 
Respondent C: 
”Det handlar lite grann om att hjälpa henne (individen) att titta på vad det är som gör att 
hon (individen) har den här ångesten” 
 

Strategier under pågående självskada 
Respondenterna beskriver strategier i det akuta självskadebeteendet. Det består 
av att respondenterna använder sig av strategier som innebär att gå ur fokus för 
det som verkligen sker. Det kan vara att prata om något helt annat, 
ovidkommande som inte har någonting med självskadebeteendet att göra.  
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En av respondenterna beskriver situationer när individer har ett pågående 
självskadebeteende, i det akuta skedet och hon som personal kommer in till 
individens bostad. 
 
Respondent D:  
”Jag kanske har haft tur att det går att lägga ifrån sig, man tar det lite diskret, sen är det 
borta. Funkar inte det så får man prata om de som händer, vad har du i handen? Och vad 
hade du tänkt göra med det? Jag vill gärna att du ger mig det och hoppas att du ger mig de. 
Det funkar många gånger, bara man känner av situationen och vet vad man ska göra med 
den. 
 
Respondenterna beskriver att de på olika sätt försöker avleda personerna att 
självskada genom att prata om något helt annat, TV program, film eller 
någonting. 
 
 
Respondent D: 
”Komma på någonting i stundens hetta, du kommer alltid på någonting som funkar tror jag, 
jag är ganska påhittig, man pratar om nå helt ovidkommande och de funkar många gånger” 
 

Strategier efter en självskada 
Respondenterna beskriver hur de förhåller sig till personerna efter en 
självskada. De plåstrar om såret efter behov och försöker ägna sig till att 
samtala med individen om orsaken till beteendet. Flera respondenter beskriver 
att det är ångesten det handlar om, inte de självskador som de åstadkommit sig. 
Respondenterna beskriver att det handlar om att ersätta individernas 
självskadebeteende till att lära sig hantera sin ångest, innan ångesten blir 
överväldig så den enda utvägen blir att skada sig själv. Individerna bör lära sig 
hantera känslorna som ligger till grund för beteendet, för att undvika att 
självskador uppstår.  
 
 
Respondent D: 
”Vad var det som utlöste din ångest? Varför blev det så här? 
För det är inte såret som är problemet utan det är smärtan bakom och så har jag nog alltid 
gjort, men det beror på vilket klienterier man är med. Unga tjejer är helt annorlunda än unga 
killar”  
 
 
Respondent A beskriver att hon försöker ignorera självskadebeteende genom att 
lägga fokus på annat. 
 
Respondent A: 
”det beror lite grann på, känner jag personen då brukar jag nonchalera de och vi gör de vi 
ska göra och jag lägger inge krut på det och då gör inte den personen det heller.” 
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Respondent C beskriver att hon inte lägger någon större vikt på individernas 
självskadebeteende och förklarar att personerna berättar för personalen när de 
skadat sig själv och även anledningen till sitt självskadebeteende. 
 
 
Respondent C: 
”den här tjejen som jag har nu, hon berättar också varför hon gör de här. Hon vill på inget 
sätt ta livet av sig, utan de här är ett sätt för henne att dämpa sin ångest. Hon skär sig, det är 
nått som hon själv inte tycker att det är något att fästa sig så mycket i för hon lindrar sin 
ångest genom att göra så här så det är inget som vi lägger fokus på” 
 
Respondent C förklarar att den här tjejen vet själv varför hon skadar sig, det kan 
hon prata om. Det handlar om smärtan, den bakomliggande orsaken till 
självskadorna som är svårt för henne att ta itu med. 
 
 
Respondent B beskriver situationer där individerna gjort allvarligare 
självskadebeteenden och menar att hon som personal anpassar sitt bemötande 
och förhållningssätt utifrån skadans allvarlighetsgrad. 
 
 
Respondent B: 
”Det finns ju nån som har gjort riktigt allvarliga självskador och då kommer man själv in 
och försöker styra dom mer till andra, men annars om dom har skurit sig, försöker få dem att 
själv söka hjälp, att gå till hälsocentralen eller om de behöver sy eller sådana saker. 
 
 
Respondent A och B har varit på utbildning och fått tips/råd av ett 
behandlingshem i Uppsala, för hur personal bör förhålla sig till personer som 
har ett självskadebeteende. Under den utbildningen framkom det att vissa 
personer kan självskada för uppmärksamhetssökande, medan andra gör det 
genom ångestlindring, så orsaken till självskadebeteendet varierar. 
 
 
Respondent B: 
”Dom säger ju att vissa ska man hjälpa till att plåstra om och andra ska man lämna plåster 
där och de får sköta om det själv” 
 
 
Respondent A:  
”De får inte bli daltande heller för att ibland så skyndar man på, man hjälper då till i det här 
att dom fortsätter (självskada). Det var just det där om dom gör det för uppmärksamhets 
sökande, en del gör ju de och andra gör det för att sin ångest, ångest har de allihopa men det 
är lite skillnad” 
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Strategier utifrån psykiatrins rekommendationer 
Flera av respondenterna beskriver att det finns en kontakt och ett pågående 
arbete ihop med psykiatrin för vissa individer med självskadebeteende. 
Respondenterna anser att det är psykiatrins uppgift att arbeta fram 
handlingsplaner och/eller strategier tillsammans med individerna. Samtidigt 
menar respondenterna att de innebär att vi som personal behöver påminna 
individerna att använda dessa utarbetade strategier från psykiatrin. Det 
framkommer även att respondenterna inte alltid får ta del av vad som föresegår i 
individernas behandling. Utan att det bara sker i viss utsträckning. Vidare 
förklarar respondenterna att det kan bero på allvarlighetsgraden av 
självskadorna. 
 
 
Respondent B: 
”De har oftast en strategi från psykiatrin, hur dom ska göra istället och jag försöker stötta 
att dom använder dom strategierna. De kan må så dåligt att de struntar, glömmer bort att 
dom har den där och därför måste man påminna dom” 
 
En av respondenterna beskriver att hon inte alltid är involverad i kontakten med 
psykiatrin, när det finns ett pågående arbete med individerna. Respondenten 
förklarar vidare att det bara har varit i vissa situationer som personal har blivit 
informerad och därmed haft ett annat förhållningssätt, än om det inte hade 
funnits ett samarbete ihop. 
 
Respondent C: 
”Det är i vissa lägen då när vi har haft en tätare kontakt allihopa, så har man fått tagit del 
av de och det är ju då man fått kunna förhållit sig på ett sätt som man kanske inte gör om 
man inte har ett aktivt jobb tillsammans” 
 
Respondenten A beskriver att det även kan finnas en handlingsplan för hur 
skadan ska omhändertas. 
 
Respondent A: 
”Det är väl om hur såret ska skötas om efteråt, en del har fått gått upp själv till 
hälsocentralen. Från början följde man med men det blev för mycket, de får inte bli daltande 
heller för ibland så skyndar man på, man hjälper till då att dom fortsätter.  
 
 
Det framkommer en viss osäkerhet för hanteringen vid självskadebeteende och 
respondent A förklarar att hon inte vet om det är rätt eller inte och menar att hon 
inte vet om någon vet det för det är så individuellt. Hon beskriver vidare att 
vissa kanske man alltid måste följa med ändå, samtidigt som hon beskriver att, 
citat: 
  
Respondent A: 
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”Men vissa pratar om att man inte ska för då hjälper man dom i det här självskadebeteende, 
älta och att de mår dåligt, men samtidigt vet man ju inte varför, man måste gå in i roten på 
vad det är för någonting” 
 
 
Sammanfattningsvis beskriver respondenterna hur de använder olika strategier i 
förebyggande syfte. Strategier som motivation, tänka på något annat, sysselsätta 
sig, exempelvis rita eller samtala om något helt annat som styr bort 
fokuseringen på självskador. Respondenterna beskriver hur de agerar under en 
pågående självskada i det akuta skedet och respondent D beskriver hur hon 
försöker till en början diskret ta bort föremålet. Om försöket misslyckas, så 
konfronterar hon individen och försöker styra samtalet till bakomliggande 
orsaken till beteendet. Samtliga respondenter beskriver sitt förhållningssätt till 
individernas självskador, de ignorerar självskadorna och försöker ha en dialog 
om vad som ligger till grund för beteendet. Om respondenterna plåstrar om 
skadan så styrs fokus bort från såret till bakomliggande orsaker till skadan. 
Respondenterna beskriver att för mycket energi på självskadebeteende kan leda 
till att beteendet eskalerar. Likaså om respondenterna agerar med för mycket 
uppmärksamhet och omhändertagande, anser respondenterna att de hjälper 
personen i själva självskadebeteendet och beteendet föds vidare.  
Några respondenter beskriver att de försöker få individerna att själva söka hjälp 
om såret behöver tas hand om. Respondenterna beskriver att det kan finnas 
handlingsplaner för hur skadan ska omhändertas. Några respondenter beskriver 
att det är psykiatrins arbete att ta fram strategier för individerna och 
respondenterna förhåller sig till vad de har arbetat fram med individerna. Det 
innebär bland annat att stötta individerna i de strategier samt påminner 
individerna att använda dem under perioder när deras mående är försämrat.  
Respondent D skiljer sig något i resultatet i förhållande till övriga respondenter 
och det kan bero på att respondenten har en annan yrkesbefattning än de andra 
som deltagit i studien. 
 
Respondenterna beskriver även att agerandet varierar beroende på hur allvarlig 
självskadan är. Är det självskador av allvarligare grad beskriver respondenterna 
att de upplever sig bli mer involverad och försöker styra dem till att söka hjälp, 
samt om såret behöver sys. Samtliga respondenter beskriver att de inte lägger 
någon energi på själva såret, utan försöker styra individerna till att prata om vad 
som ligger bakom beteendet. Några av respondenterna har varit på utbildning 
och fått tips/råd i hur de ska bemöta individerna när det gäller 
självskadebeteende. Samtliga respondenter uppger att de agerar olika 
förhållande till individ och situation. 
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Skapa förtroende 
Respondenterna beskriver vikten att av skapa ett förtroende mellan dem och 
individerna. Respondenterna beskriver hur de försöker komma individerna nära, 
få dem att samtala och skapa en allians och en vilja till att förstå individerna. 
 
 
Respondent B: 
”Dom jag har som jag jobbar med, dom har talat om att jag gör de, att nu har jag gjort de 
(självskadat) så att det är bra att man har kommunikation” 
 
 
Respondent B beskriver en incident där en individ utförde självskador, medan 
respondenten satt vid samma bord. Vid det tillfället upptäckte inte respondenten 
det, utan personen visade det för respondenten. Personen som hade skadat sig 
själv, hade under en lång period mått dåligt. Respondenten beskrev att hon 
under denna period hade försökt få personen att söka hjälp via psykiatrin, men 
hade inte fått någon respons. Efter denna incident ringde personen själv in och 
blev senare på kvällen inlagd på psykiatriska mottagningen. 
 
 
Respondent B: 
”Vi har så gott förtroende för varandra så jag vet att säger personen att den ska ringa, så 
ringer dom, så jag litar på de faktiskt och då gjorde personen det och hörde sedan av sig när 
personen hade kommit in” 
 
 
Respondent D beskriver att hon försöker komma personen nära och försöker få 
personen att tala om vad det är som sker.  
 
Respondent D: 
”Försöka komma nära, det är inte alltid man får komma nära, kan man prata det är inte 
alltid de går, alla är olika, många gånger gömmer (personen) sig och går undan, men 
försöker ha en dialog och prata om det” 
 
 
Sammanfattningsvis handlar temat skapa förtroende om hur respondenterna 
försöker skapa en allians och ett förtroende till individerna som självskadar. 
Respondenterna beskriver vikten av att ha en bra relation och kommunikation 
till varandra. En gott samarbete mellan parterna kan leda till individerna själva 
kan söka professionell hjälp hos psykiatrin. 
 

Svårigheter – De komplexa situationerna 
Samtliga respondenter beskriver svårigheter av att bemöta individer som har ett 
självskadebeteende.  
 



	 21	

Respondent A: 
”Alltså det är jätte svårt. Ofta berättar dom heller inte, utan man bara ser något nytt märke, 
så vet man inte riktigt, ska jag fråga eller vill personen de eller för att dom får 
uppmärksamhet, så det beror lite grann på. Det är fingertoppskänsla hela tiden och det är 
inte lätt heller” 
 
Respondent D beskriver situationer där fler personal är involverad i akuta 
situationer och upplever att det är lättare att arbeta själv. 
 
Respondent D:  
”Får jag vara själv i situationer, de är svårare när man är fler personal för alla är olika 
lugna, alla olika sakliga, alla olika beroende på vad dom vill ha ut av situationen” 
 
Även här skiljer sig Respondent D sig i sina svar och det kan bero på att 
respondenten har en annan yrkeskategori än de övriga respondenterna. 
Respondenten beskriver svårigheter att hantera en akut situation där individen 
självskadat och situationer som kräver fler personal. Respondenten beskriver i 
citatet att all personal är olika lugna, olika saklig och beroende på vad de vill ha 
ut av situationen. Respondenten förklarar vidare att hon har mött oprofessionellt 
bemötande från personal, där respondenten upplever att de har förvärrat 
situationen istället för att lugnat individen. Genom att personal har till exempel 
bett individen att följa sitt dagsschema, som i sin tur har gjort att situationen 
eskalerat. Respondenten förklarar att personal hade kunnat göra så mycket 
annat, av de få minuterna som var kvar till nästa aktivitet.  
 
Respondent D: 
 
”Men det är bara vissa personer, de är inte många. Men då känner jag mig ledsen över att 
de måste bli så, för de blir så mycket ångest och förtvivlan för den klienten som drabbas 
efteråt” 
  
 
Respondent D: 
”Jag har träffat dom som är tvärt om också, som flyr för att dom inte klarar av situationerna. 
De är mycket okunskap att man inte varit med om nya situationer med nya klienter som 
kommer in”  
 
Sammanfattningsvis handlar temat svårigheter – de komplexa situationerna om 
att självskadebeteende är svåra för personal att hantera. Respondent D beskriver 
att det är svårare att hantera akuta situationer, där fler personal krävs. Hon 
beskriver även att personal agerar olika i situationer utifrån personalens egna 
sätt att bemöta den akuta situationen. Respondenten beskriver oprofessionellt 
bemötande, där hon upplever att personal har förvärrat situationen istället för att 
lugna klienten. Det beskrivs även en okunskap hos personal som flyr från 
situationer på arbetsplatsen. Respondent A beskriver en osäkerhet för när nya 
märken uppmärksammas av henne och hur hon ska förhålla sig till det. 
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Respondent C beskriver att hon tycker det är bra att självskadebeteende har 
blivit ett ämne som är mer belyst än tidigare och att det faktiskt inte är så lätt att 
vara personal och hantera självskadebeteende. 
 

Självskadebeteende väcker känslor 
Flera respondenter beskriver att de blir påverkad av olika känslor när 
individerna självskadat. Framförallt uppstår känslorna efteråt, när 
självskadehandlingen redan skett. Respondenterna beskriver känslor av rädsla, 
osäkerhet, oro och frustration.  
 
Respondent B beskriver en situation i det akuta skedet när individen 
självskadat, medan hon satt mitt emot. Respondenten beskriver att det kan vara 
svårt att lämna känslorna som uppstått i arbetet. De känslor som uppstått följer 
ofta med hem efter arbetsdagens slut.  
 
Respondent B: 
”Då tar man med sig det hem lite, de blir olustigt och en klump i magen. Men i och med att 
personen åkte in och fick hjälp så kan man släppa det. Men att lämna en person ensam i en 
lägenhet och gå, det känns inge bra. Man blir orolig över vad som ska hända. Det gör ju ont 
i en själv och det är klart att man blir berörd själv” 
 
Under intervjun fick respondent A frågan om självskadebeteende påverkar 
henne som personal och respondenten svarade: 
 
Respondent A: 
”Det tror jag för man kan ju inte säga att man blir van bara, de tycker jag inte. Man 
funderar alltid varför och nu igen och varför ska de förstöra sin kropp så mycket, när dom 
oftast har så mycket resurser och kan så mycket, så duktiga. Klart man blir påverkad” 
 
Respondent D beskriver att känslor uppstår även hos henne, men att hon kan 
lämna dem när hon går hem från arbetet. Däremot beskriver hon ett 
reflekterande över hennes agerande i det akuta skedet. 
 
Respondent D: 
”Mina känslor får inte påverka någonting, de är klart jag är empatisk och ödmjuk men jag 
kan lämna det, jag behöver inte ta med det hem för de är en klient. När jag brister i kunskap, 
de kan vara frustrerande, hade jag kunnat göra nå annorlunda, hade jag kunnat bemöta de, 
hade jag kunnat säga någonting men oftast är det försent för ord, tror jag”  
 
Respondenten D beskriver en incident där individen tidigare utfört självskador. 
Även vid denna situation krävdes det fler personal. Individen hade rispat upp 
tidigare sår med ett föremål på armen. Respondenten förklarade att anledningen 
till att fler personal krävdes var för att individen även var hotfull och aggressiv. 
Individen riktade sin ilska mot respondenten, genom att sparka och slå mot 
henne. Individen försökte även att skrämma personalen. Respondenten 
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beskriver händelsen som svår och upplevde att det var jobbigt att hantera alla 
dessa bitar samtidigt. Respondenten upplevde ändå att personalen täckte upp 
varandra bra och såg till att inget mer hände. Men den akuta situationen krävde 
att polis och väktare tillkallades. Respondenten beskriver att det var första 
gången hon närvarade vid en allvarligare situation och första gången hon fick 
uppleva hur man tog hand om den individen. Respondenten beskriver denna 
akuta situation som svår och jobbig. Hon tycker fortfarande att det känns 
jobbigt när individen får sin ångest, då hon vet vad det kan leda till, även om 
hon nu är mer förberedd på vad som kan ske.  
 
Respondent D: 
”Men jag behöll mitt lugn, men det går inte att få kontakt på det sättet så att man får plocka 
upp varför, kan vi prata om de. Det är redan försent” 
 
Sammanfattningsvis beskriver respondenterna olika känslor som de upplever 
när de hanterar akuta situationer samt känslor som uppstår efteråt när 
individerna självskadat. Det framkom känslor av rädsla, oro, osäkerhet och 
frustration. Tre respondenter beskriver att känslorna ibland följer med dem hem, 
medan en av respondenterna beskriver att det i dagsläget inte är något hon blir 
påverkad av. En förklaring till detta kan bero på att respondenten aldrig närvarar 
vid individernas självskadebeteende. En annan förklaring kan vara att individen 
som respondenten arbetar med, vet själv orsaken till sitt självskadebeteende. 
Individen anser själv att personal inte ska fokusera på hennes 
självskadebeteende. Vidare beskriver respondenten att personal så långt som 
möjligt ska försöka förhindra och hjälpa till vid självskadebeteende. Samtidigt 
som respondenten beskriver att självskadebeteende ibland ej kan förhindras. Om 
individen bestämt sig för att skada sig så kan inte personal påverka. Utan att då 
får personal agera utifrån just den situationen. Vidare beskriver respondenten att 
självskadebeteende kan ge en påverkan på personal och tror att det beror på hur 
ofta självskadebeteendet har förekommit och även vad det är man som personal 
har varit med om. Det framkommer även att respondenten tidigare haft en 
vemodig känsla, när individer skadar sig i en annan allvarlighetsgrad. Att 
individerna skadar sig så pass illa att det kanske leder till att de tar livet av sig.  
 
Det framkommer en osäkerhet att det var svårt från en början, för hur en av 
respondenten ska bete sig i situationer som uppstår. Individerna kunde även 
hota med att skada sig. Osäkerheten handlade om att veta om personen menade 
allvar med hotet. En annan osäkerhet utspelar sig också om respondenten 
upptäckte nya skärsår. Det kan även vara en osäkerhet för hur de som personal 
ska bete sig och hantera en person som de har haft under en tid, men som 
tidigare inte utfört självskador. Det framkom en osäkerhet för hur hanteringen 
ska ske, när nya personer får beslut och aktualiseras för hjälp insatser. Precis 
som vissa blir avskrivna insatsen på grund av att de kommit så långt att behovet 



	 24	

av personal inte längre behövs, så kan nya personer komma in som har fått 
personal beviljat.  
Några respondenter beskriver att det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla 
sig och flera respondenter beskriver att de alltid reflekterar över sitt agerande. 
Respondent D beskriver ytterligare en akut situation där fler personal krävdes 
för att lösa situationen. Respondenten upplevde denna akuta situation som svår 
och jobbigt att hantera. Den situationen tog för respondenten lång tid att rensa 
ut och förstå.  
 

Behovet av att öka kunskaperna 
Under intervjuerna framkom ett visst behov av att öka kunskaperna. Flera av 
respondenterna beskrev att kunskaper fanns inom ämnet, samtidigt som det 
framkom ett behov av att öka sina kunskaper.  
 
Tidigare nämndes det att respondent A har varit på utbildningen i Uppsala och 
fått tips/råd för hur man bör bemöta personer med självskadebeteende. Men 
respondenten berättar att det var längesen och upplever att det finns behov av 
mer kunskaper. 
 
Respondent A: 
”Jag skulle vilja ha (utbildning) det tycker jag skulle behövas” 
 
 
Respondent C beskriver att hon arbetat länge med personer som skadar sig själv 
och anser att kunskaper finns. Det framkom att hon upplever ett behov av 
kunskaper för hur man bemöter individerna på bästa sätt. Respondenten speglar 
en osäkerhet för om hennes sätt att bemöta personerna med självskadebeteende, 
är ett bra sätt att förhålla sig till. 
 
Respondent C: 
”Fast man arbetat så länge tycker jag att jag har det, men det får man väl aldrig tillräckligt 
av” 
 
Respondent B beskriver att hon har kunskap inom ångestlindring, men förklarar 
vidare att hon känner ett behov av att öka sina kunskaper.  
 
Respondent B: 
”Det kan man ju alltid få mer absolut men jag har lite insikt om varför det händer och lite 
hur det är med ångestlindring hur de funkar och så, fast det är klart man kan alltid få mer” 
 
Under intervjun med respondent B framkom behovet av att få öka sina 
kunskaper vid situationer där personerna skadar sig allvarligt. Få ökade 
kunskaper angående allvarligare grad, när det är fara för deras liv och när det 
finns risk för att olika former av handikapp kan uppstå till följd av självskador. 



	 25	

Respondenten framhäver även vikten av att få möjlighet till att utveckla sina 
kunskaper och få möjlighet till att titta på vad den senaste evidensen säger.  
 
Respondent D har lång erfarenhet av att bemöta självskadebeteende och hon 
upplever att det inte går att läsa sig till all kunskap, utan att man måste få 
uppleva det i praktiken för att förstå vad bemötandet innebär och för hur man 
ska bemöta det.  
 
Respondent D:  
”Tror man aldrig blir fullärd men att god kunskap har jag. Det går att läsa sig till allt men 
att få uppleva det i verkligheten är en annan sak och varje situation är unik, det finns ingen 
som är den andre lik, de finns inge facit. Man kan förstå hjärnans begrepp och man kan 
förstå vad som händer i en kropp men det hjälper inte mig i verkligheten” 
 
 
Respondent D: 
”Akuta skedet kan vara på många olika sätt, de kan vara att behöva göra på alla olika sätt 
och lära sig teoretiskt är inte alltid grejen, utan man måste få uppleva det i praktiken för att 
kunna förstå vad det bemötande är och vad det innebär och hur man ska ta det” 
 
Det framkom av respondent D att hon aldrig får möjlighet till utbildningar via 
arbetet och förklarar vidare att hon är vikarie och vikarierar på olika 
arbetsplatser i kommunen. Vidare framkom det att det oftast bara är ordinarie 
personal som får den möjligheten till utbildningar och föreläsningar. 
 
Sammanfattningsvis beskriver vissa respondenter ett behov av att öka 
kunskaperna, även om respondenterna menar att kunskap finns inom 
självskadebeteende. En av respondenten menar att behovet för annan kunskap 
känns mer angeläget, då hon inte enbart arbetar med självskadebeteende. Men 
det framkom ett behov att veta om respondentens sätt att agera och bemöta 
personer som har ett självskadebeteende är ett lämpligt sätt.  
En annan respondent beskriver behovet av mer kunskap när det gäller allvarliga 
självskador, när det är fara för deras liv, fara för att de ska få någon form av 
handikapp. Men framhäver även vikten av att titta på vad senaste evidensen 
säger kring självskadebeteende. En av respondenterna beskriver att lära sig 
teoretiskt, hjärnas begrepp och förstå vad som händer i en kropp inte alltid är 
det primära. Utan hon anser att det inte hjälper henne i verkligheten och menar 
att man alltid måste se det utifrån situationen som personal hamnar i och ta det 
därifrån.  
 

Diskussion 
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Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse i hur 
omsorgspersonalen bemöter individer med självskadebeteende. Fokus låg på 
hur omsorgspersonalen upplever att de agerar direkt när självskadan sker. Även 
hur personalen påverkas av att arbeta med individer som självskadar. I resultatet 
framkom sex huvudteman som belyser personalens upplevelse i dessa 
situationer och består av: Förhållningssätt med underteman så som individuellt 
förhållningssätt samt förhållningssätt utifrån psykiatrins rekommendationer. 
Strategier med underteman så som förebyggande strategier, strategier under 
pågående självskada, strategier efter en självskada och slutligen strategier 
utifrån psykiatrins rekommendationer. Skapa förtroende, svårigheter – de 
komplexa situationerna, självskadebeteende väcker känslor samt behovet av att 
öka kunskaperna. 
 

Förhållningssätt 

Individuellt förhållningssätt  
Samtliga omsorgspersonal beskriver i studien att de intar individuella 
förhållningssätt gentemot personerna som tillfogar sig självskador. 
Omsorgspersonalen beskriver att deras förhållningssätt varierar utifrån individ, 
situation och med hänsyn till vad individerna bär med sig från sina tidigare liv. 
Alla människor är olika och kräver olika förhållningssätt, det går inte att bemöta 
alla på samma sätt förklarar omsorgspersonalen i föreliggande studie. Om 
personen var mottaglig för samtal, vilket de inte alltid var, försökte samtliga 
omsorgspersonal få individen att tala om det som varit. Det individuella 
förhållningssättet stämmer överens med vad Ibañez och Taylor (2015) som 
menar att man måste ta hänsyn till de sociala sammanhangen, kulturella 
betydelser och personens erfarenheter och bakomliggande orsaker till 
självskadebeteende. Det framkommer även att omsorgspersonalen agerar olika 
till individerna beroende på den aktuella situationen. De menar att samma 
person kan kräva olika förhållningssätt i olika situationer, samt beroende på 
självskadans allvarlighetsgrad. Omsorgspersonalen hade olika uppfattning om 
huruvida de som personal skulle uppmärksamma självskadebeteendet eller 
ignorera det. Detta skapade en viss osäkerhet hos dem. Det individuella 
förhållningssättet som omsorgspersonalen uttrycker ligger i linje med vad andra 
studier framhäver som viktigt att personal intar individuella förhållningssätt 
(Duperouzel & Fish, 2007; Knight et al., 2016; Rapport et al., 2015). 
 

Förhållningssätt utifrån psykiatrins rekommendationer 
Omsorgspersonalen i studien berättade att psykiatrin ibland kan ge råd om hur 
de ska förhålla sig till individerna med självskadebeteende. Utifrån psykiatrins 
rekommendationer förklarar några av personalen att de kan få tips om att vissa 
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beteenden ska ignoreras hos individerna. Detta för att individerna som går på 
behandling ska ha så goda förutsättningar som möjligt att lyckas i deras 
behandling. Omsorgspersonalen beskriver att vid allvarliga självskador kan 
personalen försöka få individerna att söka hjälp antingen hos hälsocentralen 
och/eller hos psykiatrin, vilket är i linje med vad Knight et al. (2016) anser. Där 
de beskriver vikten av att ha goda relationer som gör att personer med 
självskadebeteende kan söka professionell hjälp. 
 

Strategier 
Omsorgspersonalen beskriver i studien att de använder sig av olika strategier 
vid hanteringen av självskador. Två stycken av omsorgspersonalen i 
föreliggande studie beskriver att individerna använder självskadebeteende som 
ett sätt att lindra sin ångest.  
 

Förebyggande strategier 
Samtliga omsorgspersonal beskriver hur de på olika sätt arbetar för att försöka 
förhindra självskadebeteende och menar att ibland kan de redan före se 
tendenser till att en självskada kommer att ske. Personalen försöker då 
”manipulera” personens tankar och få dem att fokusera på annat. Personalen 
beskriver att det ofta handlar om att komma på något ”i stundens hetta” för att 
förhindra att självskada sker. En annan personal beskriver hur den försöker få 
individerna att söka sig utåt och hitta andra strategier istället för att skada sig 
själv. Detta agerande kan liknas med vad Duperouzel och Fish (2008) beskriver 
som ett ”engagerande förhållningssätt” vilket har visat sig ha en positiv effekt. 
Personalen i studien beskriver hur personal ger alternativa strategier istället för 
att självskada. Det kan till exempel handla om att personen målar istället. Flera 
av omsorgspersonalen beskriver att det handlar om att hjälpa individerna, vad 
de som personal kan uppfylla för att självskador inte ska ske. 
Omsorgspersonalen förebyggande strategier är i linje med vad Duperouzel & 
Fish, 2008; Fisher & Foster, 2016; Knight et al. (2016) anser att personal bör 
agera. Uppmärksamma till andra strategier, fokus bör ligga på att 
uppmärksamma och förstärka det positiva som individen själv upplever som 
positivt.  
 

Strategier under pågående självskada 
Resultatet visar hur omsorgspersonal agerar i det akuta skedet, när självskador 
pågår. Personal försöker gå ur fokus på självskadan och försöker få personerna 
att fokusera på annat. Strategier som innebär att tala om något helt annat eller 
att hitta på någon aktivitet. En personal beskriver sitt agerande i det akuta 
skedet. Hur hon försöker hjälpa individen att sluta självskada. Genom att 
försiktigt plocka bort föremålet som används eller att hon försöker lirka för att 
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individen ska ge henne föremålet. Om inte det ger någon effekt krävs det att 
personalen konfronterar och försöker få individen att tala om det som sker. Här 
skiljer sig respondenten i sina svar gentemot de övriga respondenterna och det 
kan bero på att de har olika yrkesbefattningar.   
En annan personal beskriver en händelse när individen skadade sig, medan 
personalen satt vid samma bord. Personalen försökte då få individen att söka 
hjälp själv hos psykiatrin, denna åtgärd togs eftersom individen hade mått dåligt 
en längre period.  
 
Den forskning som jag hittat belyser inga förhållningssätt eller strategier som 
personal använder sig av under pågående självskada, vilket även Rapport et al. 
(2015) bekräftar i en litteratur studie. Ingen forskning finns publicerad för 
självskadebeteende i akutvård (Rapport et al., 2015). Det finns studier som 
belyser mer allmänna strategier, men det framgår inte om det sker i det akuta 
skedet. Den forskning som finns är i linje med hur omsorgspersonalen i 
föreliggande studiens sätt att agera vid självskador. Duperouzel och Fish (2008) 
och Knight et al. (2016) framhäver att personal ger alternativ till andra strategier 
istället för att självskada. Crawford et.al (2003) belyser att det finns ett behov 
för personal i träning i akut hantering av personer som skadar sig själv. 
 

Strategier efter en självskada 
Omsorgspersonalen beskriver deras agerande efter en självskadehandling, de 
lägger ingen energi på den fysiska skadan, utan försöker prata om vad som 
utlöste själva handlingen. Det är i linje med vad Duperouzel och Fish (2008) 
och Knight et al. (2016) då de beskriver detta som ett ”positivt förhållningssätt”. 
Omsorgspersonalens strategier efter en självskada stämmer överens med vad 
Hasking et al. (2016) och Knight et al. (2016) anser, de framhäver vikten att 
styra bort fokus på självskadan till uppmärksamheten av händelsen innan samt 
vilken funktion som beteendet fyllt.  
 
Omsorgspersonalens agerande och hanterande av självskador stämmer överens 
med vad flera internationella riktlinjer och rekommendationer framhäver som 
ett bra sätt att bemöta dessa situationer. Plåstra om skadan om det finns behov, 
varken mer eller mindre. Om personen vill tala om sårskadan, så ska personal 
styra bort fokus från såret till känslan bakom beteendet (Landstinget Gävleborgs 
vårdprogram, 2013; Nationella Självskadeprojektet, u.å; SHEDO, u.å; 
Åkerman, 2009). 
Flera av omsorgspersonalen i föreliggande studie uttryckte en medvetenhet om 
att det är ångesten det handlar om, inte själva såret. Samtliga personal visade sig 
hantera situationen efter en självskada enligt dessa riktlinjer. 
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Strategier utifrån psykiatrins rekommendationer 
Flera av omsorgspersonalen uttryckte att det är psykiatrins uppgift att arbeta 
fram en krisplan eller strategier med individerna. Det innebär att de ibland 
behöver påminna individerna att använda dessa strategier. Omsorgspersonalen 
förklarar att det kan finnas krisplaner och/eller strategier för hur individerna ska 
förhålla sig när det finns risk för självskador. Vilket stämmer överens med 
Holseth och Mehlum (2009) som beskriver vikten av att ha en krisplan 
nedskriven om personen får försignaler på att en risksituation uppstår. 
Omsorgspersonalen berättade även att strategier utifrån psykiatrin kan innebära 
hur självskade situationen ska tas hand om. Det kan vara att individerna själva 
ska söka hjälp hos hälsocentralen eller att personal ska lämna ut plåster så 
personerna får sköta om det själv. En av personalen förmedlar en känsla av 
osäkerhet för hanteringen av självskador och upplevs något kritisk mot vissas 
tankesätt kring bemötande av självskadebeteende. Samtidigt menar hon att man 
måste lita på vad professionella säger och att hon inte kan hitta på något eget 
sätt utifrån hennes egna värderingar. Detta bekräftar vad tidigare studier belyser 
att självskadebeteende är svåra att förstå (Dooyle et al., 2017; Duperouzel & 
Fish, 2007; Hasking et al., 2016; Kylmä et al., 2008; Lindgren, 2011; SBU, 
2015). Dock finns det ingen studie vad jag har hittat som belyser att 
omsorgspersonal bör förhålla sig till vad andra vårdinsatser anser är lämpligt. 
Däremot belyser studier vikten av att behandlingen ska vara individuellt 
anpassad (Butler, 2016; Harrison et al., 2005; Holseth & Mehlum, 2009; 
Idenfors et al., 2015;). 
 

Skapa förtroende  
Omsorgspersonalen i studien framhävde vikten av att skapa ett förtroende till 
individerna som har ett självskadebeteende. Omsorgspersonalen beskriver 
förtroende, allians och tillit som en viktig del i deras arbete. Det 
överensstämmer med vad tidigare forskningen beskriver som viktiga faktorer 
vid bemötande av dessa individer (Duperouzel & Fish, 2008; Knight et al., 
2016). Personalen beskriver att det är en förutsättning att ha en god 
kommunikation med individerna, vilket även framgår av Holseth och Mehlum 
(2009) som beskriver vikten av att människor runt omkring som ger stöttning 
och visar förståelse.  
 
Förtroendet som omsorgspersonalen beskriver i studien stämmer överens med 
vad flera studier framhäver som viktigt i relationen till individer. Personal bör 
hantera människor på ett icke dömande förhållningssätt (Butler, 2016; Crawford 
et al., 2003; Duperouzel & Fish, 2007; Fisher & Foster, 2016; Harrison et al., 
2005; SBU, 2015). Det innebär även att personalen ska inta ett lugnt och sansat 
förhållningssätt, som gör att individerna kan känna ett förtroende och öppna upp 
sig och diskutera deras självtillfogande skador de åstadkommit sig. Det blir 
tydligt att omsorgspersonalen har kommit så långt att individerna känner 
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förtroende till sin personal. Förmedlat att personalen finns där som stöd och 
försöker visa förståelse, vilket stämmer överens med Duperouzel och Fish, 
2008; Hasking et al., 2016; Knight et al., 2016; Rapport et al. (2015) som anses 
vara viktigt i relationen. 
 

Svårigheter – de komplexa situationerna 
Omsorgspersonalen påpekar svårigheter med att hantera individer med 
självskadebeteende, vilket även ett flertal studier påpekar (Duperouzel och Fish, 
2007; Hasking et al., 2016; Lindgren, 2011). Omsorgspersonalen i föreliggande 
studie beskriver att det framförallt är svårt om det handlar om en ny person, som 
de ännu inte lärt känna eller där självskadebeteendet är nytt hos personen. 
Personalen skiljer sig något vilket kan förklaras med att de har olika 
yrkesbefattningar. En av personalen beskriver att det är svårare att hantera 
situationer där fler personal är involverad, eftersom även agerandet skiljer sig 
beroende på vilken personal som är med i situationerna och även beroende på 
vad ”den” personalen vill ha ut av situationen. Personalen i föreliggande studie 
förklarar att hon mött på oprofessionellt bemötande av personal där hon 
upplever att de förvärrat situationen istället. Hon beskriver även situationer där 
personal har flytt från akuta situationer och tror att det handlar om okunskap 
och oförståelse vilket är i linje med vad Adler et al., 2015; Dooyle et al., 2017; 
Duperouzel och Fish, 2007; Gilje et al., 2004: Hasking et al., 2016; Kylmä et 
al., 2008; Lindgren, 2011; Rapport et al. (2015) som belyser det problematiska 
med att hantera och bemöta personer som har ett självskadebeteende. 
 

Självskadebeteende väcker känslor 
Flera av omsorgspersonalen beskriver att det väcker känslor hos dem i mötet 
med individerna som självskadar. Känslor som de beskriver är rädsla, oro, 
osäkerhet och frustration som var vanligt innan de blev mer vana vid 
situationerna. Att dessa känslor hos personalen uppstår bekräftats av tidigare 
forskning (Adler et al., 2015; Crawford et al., 2003; Dooyle et al., 2017; 
Duperouzel & Fish, 2007; Fisher & Foster, 2016; Gilje et al., 2004; Hasking et 
al., 2016; Kylmä et al., 2008; Lindgren, 2011; Rapport et al., 2015). Oron som 
personalen i föreliggande studie uttryckte handlande om att behöva lämna 
individerna ensam i lägenheten och personalen var orolig över vad som kunde 
hända.  
 
Osäkerheten innefattar hur personalen bör agera vid dessa tillfällen. Exempelvis 
om de upptäckte en färsk sårskada så uppstod osäkerhet om de skulle fråga 
individen om såret eller om det skulle ignoreras. Vilket liknas med vad Fisher 
och Foster (2016) beskriver om personalens rädsla att försämra beteendet. 
Vidare beskriver omsorgspersonalen att det krävs fingertoppskänsla vid 
situationer som uppstår. Frustrationen beskrivs i denna studie när personal 
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upplever att de brister i kunskap eller när personalen inte har lyssnat till sin 
känsla att en situation kommer att uppstå. Personalen reflekterar ofta över sitt 
agerande och tankar uppstår om de hade kunnat agera annorlunda, bemött det på 
ett annat vis. Det framkom att endast en av personalen i föreliggande studie inte 
blir påverkad av självskadebeteende i dagsläget, vilket kan bero på att den 
personen aldrig närvarar när individerna självskadar. Eller att det handlar om 
hur ofta och hur allvarliga situationerna är när personerna självskadar. Samtidigt 
förklarar hon att personal inte kan påverka när personerna har bestämt sig för att 
utföra skador på sin egen kropp, vilket även beskrivs av Duperouzel och Fish 
(2007) som menar att har individer bestämt sig för att självskada kan inte vi 
göra något, utan att det är bara en fråga om när det sker. 
 
Tidigare forskning Dooyle et al., 2017; Duperouzel och Fish, 2007; Rapport et 
al., 2015; Harrison et al., 2005; SBU, 2015; belyser personals negativa attityder 
som individer med självskadebeteende fått uppleva inom olika yrkeskategorier. 
Några negativa attityder uttrycktes inte av omsorgspersonalen i föreliggande 
studie. Detta kan förklaras med att kvinnorna som medverkade i studien har 
kompetens inom ämnet. De försöker förstå individerna och har en viljan att 
hjälpa individerna med sitt självskadebeteende.  
 

Behovet av att öka kunskaperna 
Omsorgspersonalen i studien uttryckte ett behov att öka sina kunskaper kring 
hur de ska bemöta personer med självskadebeteende. En av personalen i studien 
eftersöker riktlinjer och är kritisk mot vad som ibland sägs av professionella 
angående hur man ska bete sig i vissa situationer. Vilket är i linje med vad flera 
studier påpekar om att det saknas riktlinjer och information om hur personal ska 
bemöta självskadebeteende Butler, 2016; Crawford et al., 2003; Duperouzel och 
Fish, 2007; Fisher och Foster, 2016; Harrison et al., 2005; SBU, 2015; som 
framhäver vikten av att personalen har kunskap inom självskadebeteende. 
Omsorgspersonalen framhäver en tvetydighet för hur självskadorna ibland 
omhändertas. Hon förklarar vidare att ibland framhävs vikten av att individerna 
själva får söka hjälp för omplåstring, medan vissa personer behöver den hjälp 
och stöttning för exempelvis ta sig till sjukhuset.  
Omsorgspersonalen anser att kompetens finns, men känner ett behov av att öka 
sina kunskaper och titta på den senaste evidensen. Det överens stämmer med 
flera studier som framhäver vikten av att personal har kunskap inom området 
(Gilje et al., 2004; Harris, 2000; Rapport et al., 2015) En av personalen förklarar 
att hon inte säger nej till mer kunskap, men menar att det även kan finnas behov 
för annan kunskap eftersom de inte enbart arbetar med självskadebeteenden. En 
förklaring till att denna personal inte känner ett behov i dagsläget kan bero på 
att hon inte närvarar i de akuta skedena när individerna självskadar, vilket 
innebär att hon inte behöver bemöta dessa situationer. En annan personal 
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beskriver att även professionella behandlare kan variera i sina antaganden om 
hur man bör förhålla sig till individerna och menar att det har varit lite olika 
genom åren. Personalen tror att patienterna som är inom psykiatrin, behandlas 
olika beroende på vilken teori behandlaren tror på. 
 
Omsorgspersonalen framhäver behovet av att veta om sitt sätt att bemöta 
självskadebeteende är ett lämpligt sätt, vilket är i linje med Crawford et al. 
(2003) och Fisher och Foster (2016) som har föreslagit att personal bör tränas i 
akut hantering i situationer där personer självskadar. Genom träning i akut 
hantering i situationer och kommunikation, kan personalens förhållningssätt och 
attityder ändras. Även rädslan om att förstärka beteendet som 
omsorgspersonalen även beskrev i studien, vilket träningen kan motverka. 
 

Metoddiskussion  
En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer har genomförts. Studien 
hade som syfte att studera hur omsorgspersonalen upplever sitt bemötande av 
individer som har ett självskadebeteende. Särskilt fokus var att undersöka hur 
personal bemöter individerna direkt när självskadan sker.  
 
Reliabilitet i föreliggande studie är svårt att mäta eftersom bearbetningen av den 
insamlade empirin har analyserats, kategoriseras och tolkas av mig. Vilket 
innebär att om någon annan skulle gjort om detta hade resultatet kunnat sett 
annorlunda ut. I studien har en intervjuguide används så alla medverkande i 
studien har fått samma frågor vilket ökar reliabiliteten. Analysen av den 
insamlade empirin har bearbetats noggrant utifrån tillvägagångssättet som 
innebar fem olika steg som beskrivs i metodavsnittet, vilket även ökar 
tillförlitligheten i studien. Naturligtvis kan reliabiliteten i studien påverkas av att 
jag själv har erfarenhet och en förförståelse för studiens fenomen. 
 
Validiteten i studien kan diskuteras som hur sanningsenhetliga respondenternas 
svar och utifrån hur jag har tolkat det respondenterna sagt. Respondenterna i 
studien har lång erfarenhet av att arbeta med individer med självskadebeteende 
och har genom sina år i yrket stött på många situationer där individer 
självskadat, vilket ökar validiteten i studien. Mina resultat från studien 
förhållande till tidigare forskning, kan under vissa påståenden ses som sanna. 
Resultatet är i linje med andra studier och forskning som beskriver hur personal 
upplever att bemöta och hantera individer med självskadebeteende. 
Respondenterna i studien beskriver känslor som uppstår som stämmer överens 
oavsett vilket yrke som beskrivs under tidigare forskning i denna uppsats. 
Läkare, sjuksköterskor, behandlare, ambulanssjukvårdare, fängelsepersonal 
eller inom skolverksamheter, så rapporteras olika känslor som uppstår hos 
personal som arbetar nära med personer som har ett självskadebeteende. 
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Respondenterna beskriver känslor som oro, osäkerhet, rädsla och frustration 
som framkom i resultatet.  
 
Inom intervjuforskning ställs ofta frågor huruvida resultaten är tillförlitliga och 
giltiga, då återstår ofta frågan hur man kan generalisera resultatet till andra 
grupper, platser och tidpunkter (Kvale & Brinkmann, 2014). I studien kan man 
diskutera att det är få deltagare utifrån generaliserbarhet. Vilket betyder att det 
kan vara svårt att dra några generella slutsatser, för hur andra personer upplever  
sitt bemötande till individer med självskadebeteende. 
Om fler hade medverkat i studien så hade datamängden ökat och därmed 
möjligheten att få ett bredare resultat och eventuellt fler variationer. Trots detta 
kan man diskutera hur man kan utifrån studien resultat, generalisera till andra 
grupper, platser och tidpunkter. Vilket jag upplever är rimligt som jag beskrev 
tidigare.  
 
Eftersom studien var riktad till en speciell målgrupp, har studien använt ett 
målinriktat urval. I studien valdes tre av respondenterna ut av en enhetschef i 
kommunen. Det fanns ingen möjlighet att styra urvalet på grund av att det är 
begränsat utbud för det ändamålet som studien undersökte. Beslutet om att en 
enhetschef i kommunen genomförde urvalet bestämdes tidigt i uppsatsen. Detta 
beslut togs eftersom jag upplevde en risk med att eventuellt behöva välja ut 
personer från min egen arbetsplats. Jag var rädd att jag skulle ha en förutfattad 
tolkning till respondenternas svar. Vilket då även påverkar tolkningen i 
analysprocessen. Denscombe (2009) förklarar att det kan vara svårt att stänga av 
sina egna övertygelser och sätta dem inom parantes, för att uppnå en tydlig bild 
av hur andra ser och upplever världen (Denscombe, 2009). I det här fallet 
upplevelser av sitt bemötande till individer med självskadebeteende. En svaghet 
med urvalet av respondenter visades sig under intervjutillfället, då en av 
respondenterna aldrig närvarar när individerna tillfogar sig självskador. Vilket 
kan ses som en svaghet eftersom studien intresserade sig för att titta på hur 
omsorgspersonal upplever sitt bemötande, i det akuta skedet hos personer som 
har ett självskadebeteende. Trots detta kan respondenten beskriva sin upplevelse 
av sitt bemötande, som stämmer överens med vad andra respondenter beskriver. 
Det kan förklaras att respondenten har en erfarenhet av att bemöta personer som 
självskadar. Det kan även bero på att individerna har en period utan 
självskadebeteende och är inte aktuella i dagsläget. Respondenten beskriver 
även att det kan bero på att personerna som har självskadebeteende har bytt till 
andra former av självskadebeteende, som innebär att de till exempel utsätter sig 
för andra risker som att exempelvis bjuda ut sig sexuellt. Jag har valt att inte 
presentera sådana former av självskadebeteende i resultatet, eftersom det är det 
akuta skedet som studien intresserades sig för. Respondenterna i studien skiljer 
sig något från varandra och det kan bero på att de har olika yrkesbefattning. 
Som boendestödjare görs olika stöd och punkt insatser hos olika individer, 
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medan habiliterare arbetar i en gruppbostad där individerna bor och har därför 
möjlighet att se mer beteende som uppstår för individerna. 
 
Vid ett tillfälle var jag tvungen att bortse från urvals princip, eftersom utbudet 
för populationen var begränsad. Fjärde respondenten valde jag själv ut efter ett 
ytterligare godkännande från en annan enhetschef i kommunen.   
Denscombe (2009) beskriver vikten av att forskaren intar en position som en 
främling, för att uppnå målet att upptäcka saker som ligger utanför synfältet. 
Genom detta kan forskaren se saker som de är fria från antaganden 
(Denscombe, 2009). Det var ett svårt steg i analysen och låta mina erfarenheter 
och antaganden inte påverka resultatet. Låta utsagorna att tala till mig som 
forskare och inte ha några förutfattade tolkningar. 
 
Denscombe (2009) förklarar att intervjun bör vara en plats som möjliggör en 
bekväm interaktion mellan respondenten och forskaren. Det bör vara en plats 
som innebär att mötet sker på en avskild plats som är relativt ostörd och med en 
relativt god akustik. Intervju nummer två och fyra ägde rum på en arbetsplats. 
Det är boendestödjarnas arbetsplats, som består av en lägenhet med kontor. Det 
innebär att många anställda passerar och diskussioner med andra kollegor 
förekom. Vid några tillfällen var det svårt att koncentrera sig på intervjun, det 
hördes relativt höga röster från andra rum. Vilket kan ha påverkat intervju 
samtalet på grund av att det var svårt att fokusera. Det kan innebära att 
eventuella följdfrågor i intervjun inte ställdes på grund av det, vilket innebar att 
jag eventuellt missade att ställa följdfrågor som hade möjliggjort ett annat 
beskrivande av respondenternas upplevelse av sitt bemötande. Vilket kan 
resulterat till att resultatet kan ha sett annorlunda ut. Det uppstod även en 
svårighet att tyda diktafonens ljudinspelning efteråt. 
 

Slutsats 
Syften med föreliggande studie var att få en djupare förståelse i hur 
omsorgspersonalen bemöter individer med självskadebeteende. Fokus låg på 
hur omsorgspersonalen upplever att de agerar direkt när självskadan sker.  
 
Studiens slutsatser är att omsorgspersonalen hanterar självskadebeteende på ett 
sätt som framgår som ett lämpligt bemötande i forskning. De intar individuella 
förhållningssätt som även innebär att det varierar från situation till situation, 
som anses viktigt enligt Holseth och Mehlum (2009) och Idenfors et al. (2016). 
Allvarlighetsgraden på självskadan står även för denna variation. 
Omsorgspersonalen förhåller sig även annorlunda beroende på vad psykiatrin 
anser. Vilket stärker omsorgspersonalens upplevelser om att självskadebeteende 
är svåra att bemöta. För det första bemöter de individerna på ett individuellt 



	 35	

förhållningssätt, men även måste ha en åtanke på vad psykiatrin anser hur de 
ska bemöta individerna i situationerna som uppstår.  
 
Omsorgspersonalen i studien beskriver hur de arbetar förebyggande med 
strategier, för att avleda individerna till självskador. Personalen beskriver sitt 
bemötande i det akuta skedet, under en pågående självskada. Jag har inte hittat 
någon studie eller forskning som belyser hur personal bör förhålla sig i det 
akuta skedet när självskador sker. Vilket även bekräftas av en litteratur studie av 
Rapport et al. (2015) som beskriver att ingen studie finns publicerad om 
akutvård för personer med självskadebeteende.  
 
Det är tydligt att omsorgspersonalen har kommit så långt att individerna känner 
förtroende till dem. Individerna öppnar upp sig och pratar om sina 
självtillfogande skador de åstadkommit. Hade inte en bra relation och 
förtroende funnits, hade inte individerna diskuterat detta med personalen. 
Personalen lyssnar, visar empati och en vilja att förstå deras självskadebeteende 
vilket ses som viktigt enligt flera riktlinjer (Brunt & Rask, 2009; Landstinget 
Gävleborgs vårdprogram, 2013; Nationella Självskadeprojektet, u.å; SBU, 
2015; SHEDO u.å; Åkerman, 2009).  
 
Omsorgspersonalen i studien bekräftar att självskadebeteende är svåra att 
hantera och bemöta vilket framkommit av flera tidigare studier. 
Omsorgspersonal beskriver även hur de påverkas av individernas 
självskadebeteenden i det akuta skedet, som ibland innebär att känslorna följer 
med hem efter arbetsdagen är slut. Flera studier påvisar att känslor uppstår hos 
personal (Adler et al., 2015; Dooyle et al., 2017; Duperouzel & Fish, 2007; 
Fisher & Foster, 2016; Gilje et al., 2004: Hasking et al., 2016; Kylmä et al., 
2008; Lindgren, 2011; SBU 2015).  
 
Slutligen beskriver omsorgspersonalen sin kompetens och deras önskan om att 
få öka sina kunskaper, vilket flera studier framhäver som viktigt att personal har 
kunskap om självskadebeteende (Butler, 2016; Crawford et al., 2003; 
Duperouzel & Fish, 2007; Fisher & Foster, 2016; Gilje et al., 2004; Harris, 
2000; Harrison et al., 2005; Rapport et al., 2015; SBU, 2015).  
 
Uppsatsen ger en teoretisk bakgrund till självskadebeteende, som även kan ses 
som ett praktiskt verktyg, eftersom uppsatsen presenterar förhållningssätt och 
strategier som anses lämpliga i arbetet med personer som har 
självskadebeteende. I studien framkom det att omsorgspersonalen intar olika 
förhållningssätt utifrån psykiatrins rekommendationer, vilket jag inte tidigare 
sett i några studier. Samt att studien belyser omsorgspersonalens agerande i 
akuta skedet vid självskadebeteende, vilket jag saknat inom forskningen.  
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Förslag till vidare forskning 
Resultatet från föreliggande studie belyser att omsorgspersonalen upplever att 
bemöta självskadebeteenden i det akuta skedet är en svår uppgift. Personalen 
upplever även känslor vid hanteringen av individers självskadebeteende, vilket 
ibland leder till att känslorna följer med hem efter arbetsdagen, vilket framgår 
av flera studier (Dooyle et al., 2017; Duperouzel & Fish, 2007; Gilje et al., 
2004: Hasking et al., 2016; Kylmä et al., 2008; Lindgren, 2011; SBU, 2015).  
 
Jag har inte hittat någon studie som presenterar bemötandet i det akuta skedet. 
Ett flertal studier beskriver hur personal upplever det känslomässigt att hantera 
personer med självskadebeteende. Ingen studie belyser just i det akuta skedet 
hur personal bemöter dessa situationer. Detta bekräftar även Rapport et al. 
(2015) som presenterade en översikt över befintlig forskning gällande akutvård 
av personer med självskadebeteende. Med detta i bakgrunden anser jag att 
denna studie är viktig och att det är relevant att forska vidare på bemötande och 
hanteringen i det akuta skedet vid självskadebeteende. Ett alternativ skulle vara 
att genomföra samma studie med ett större urval. Forskning som ger en översikt 
för hur man skapar ett gott bemötande till dessa personer. Presentera riktlinjer 
för lämpliga sätt att förhålla och agera sig till individer som har 
självskadebeteende utifrån olika diagnoser och psykiatriska 
funktionsnedsättningar. 
 
Det är av vikt att fler forskar inom området och att fler studier tillkommer. 
Eftersom självskadebeteenden ökar och många forskare riktar en oro till detta, 
bör all personal som hanterar dessa beteenden få möjlighet till utbildning inom 
området. Genom att öka sina kunskaper, kan en annan förståelse för 
problematiken grundas och i sin tur kan negativa attityder revideras. Vilket 
innebär att personal undviker att självskadebeteende blir socialt förstärkt genom 
personalens och omgivningens reaktioner, som framkommer av Hejlskov Elvén 
(2009) och Åkerman (2009). Det kan även betyda att personal känner sig mer 
säker i sitt arbete, undgå att känna sig osäkra för sitt bemötande, som framkom i 
min studie. Känslan av osäkerhet som uppstår hos personal har även rapporteras 
inom flera olika studier. 
 
Självskadebeteende kan drabba alla människor oavsett bakgrund. Det betyder 
att det samspelar både på en biologisk, psykologisk och social nivå. 
Anledningen till självskador varierar från person till person, vilket stärker att 
kunskap och utbildning krävs för att bemöta personer med självskadebeteende. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

   
 
Information och förfrågan till samtycke till deltagande i en studie om hur 
omsorgspersonal bemöter personer som har ett självskadebeteende  
 

 
Mitt namn är Ann-Louise Sanderson och jag studerar Handikappvetenskap på Linköping 
universitet. Jag är nu inne på det tredje året och ska under våren skriva en C-uppsats.  
I studien kommer jag undersöka hur omsorgspersonal upplever sitt bemötande i det akuta 
skedet vid självskador hos individer som har ett självskadebeteende.   
Syftet med studien är att få en djupare förståelse som kan leda till en fördjupad teoretisk och 
praktisk kunskap i hur omsorgspersonal bemöter de individerna som har ett 
självskadebeteende.  
 
Jag kommer att intervjua personal som arbetar med individer som har ett självskadebeteende. 
Intervjuerna tar ca 1 ½ timme och en diktafon kommer spela in samtalet, för att kunna 
transkribera det som sagt ordagrant. Tid och plats för intervjun väljer du som medverkar. Det 
är endast jag och min handledare som kommer ha tillgång till materialet från intervjuerna. 
Namnen kommer att kodas om till andra namn, för att du som medverkat ska behandlas 
konfidentiellt. Detta för att ingen utomstående ska förstå att just du medverkat. Deltagandet 
är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta utan att ange några skäl. Materialet 
kommer endast att användas för denna uppsats. När uppsatsen är färdig och godkänd kommer 
allt material förvaras i ett låst arkivskåp, där kodnyckeln kommer att förvaras separat. Du 
som medverkat kommer att kunna få ta del av uppsatsen.  
 
Om det är något ni funderar över så är det bara att kontakta mig. Annars hoppas jag att du vill 
vara med och delta i min undersökning.  
 
 
 
 
 
Kontakt 
Studerande:  ann-louise.sanderson@sandviken.se                      073-9192315  
Handledare: Ulrika Birberg Thornberg Leg. Psykolog Linköping universitet 
                       ulrika.birberg.thornberg@liu.se                       013-282559 
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Samtycke till deltagande i en studie om hur omsorgspersonal bemöter 
personer som har ett självskadebeteende 
 
Jag har läst informationen ovan och är väl införstådd i vad mitt deltagande i 
denna C-uppsats går ut på. 
 
Härmed godkänner jag att medverka i studien om hur omsorgspersonal upplever 
deras bemötande till personer som har ett självskadebeteende. 
 
 
Datum Underskrift 
  
Mailadress Telefon 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
Frågeställning: Hur upplever omsorgspersonal sitt bemötande av individer som 
har ett självskadebeteende, i det akuta skedet? 
 
Demografiska faktorer 

• Arbetar du idag med personer som har ett självskadebeteende? 
• Vad är din yrkesbefattning idag?  

o Kön? 
o Ålder?  
o Utbildning? 
o Hur många års erfarenheter har du att arbeta med individer som har ett 

självskadebeteende? 
 

Kronologiska faktorer 
• Kan du beskriva hur du brukar agera när individen självskadat? 

o Upplever du att du agera olika från situation till situation? 
• Kan du beskriva den senaste händelsen där du hanterade en situation där 

individen självskadat? 
• Kan du beskriva hur du känner dig i dessa situationer, när du hanterar 

personer som självskadat?  
• Påverkar olika självskadebeteende dig som personal? 
• Kan du beskriva vilka typer/former av självskador som individerna utför? 
• Finns det diagnoser bakom självskadebeteende? 

o Om ja, vilka diagnoser?  
 

Handlingsplaner 
• Upplever du att du arbetar förebyggande med självskadebeteende?  

o Kan du i sådana fall beskriva hur?  
• Finns det individuella handlingsplaner när individerna utfört en 

självskada? 
o Om ja, upplever du att dessa hjälper?  
o Kan du beskriva hur dessa ser ut? 

• Upplever du att det finns tid för diskussion/reflektioner med övriga 
kollegor efter du hanterat en situation där individen självskadat? 

• Upplever du att du får stöd/tips/råd från andra enheter eller din chef, med 
dessa typer av frågor i hur man ska bemöta personer som skadar sig själv? 
o Upplever du att du har tillräckligt med kunskap om 

självskadebeteende? 
o Önskar du mer utbildning/kunskaper i hur du ska bemöta individerna i 

det akuta skedet? 


