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Sammanfattning  
Bakgrund:  Självskadebeteende är ett av diagnoskriterierna vid diagnosen borderline 
personlighetsstörning. Varje år vårdas många personer inom slutenvården i Sverige till följd 
av självskadebeteende. Inom vården finns stigmatisering och negativa attityder associerat 
med självskadebeteende. Kunskap och utbildning är viktiga faktorer för att förbättra 
bemötande och omvårdnad för dessa personer.  
Syfte: Att belysa personers upplevelse av att leva med självskadebeteende vid borderline 
personlighetsstörning.  
Metod: Studien har en kvalitativ ansats och är baserad på fyra patografier. Analysen baseras 
på Graneheim och Lundmans beskrivning av hur en innehållsanalys kan utföras.   
Resultat: Fyra kategorier, med tillhörande tio underkategorier framkom under analysen. 
Kategorierna var Att drivas av en inre smärta, Att leva med en sjuk identitet, Skam och rädsla 
i mötet med omgivningen och Att forma en ny identitet. Kategorierna och underkategorierna 
beskriver på olika sätt upplevelsen av att leva med självskadebeteende.  
Slutsats: Det framkom en rad olika upplevelser där en del berörde upplevelsen av 
stigmatisering och fördomar. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll när det gäller 
utformande av omvårdnaden och bemötande. Utbildning och kunskap har visats minska 
negativa attityder och stigmatisering och är således nödvändiga faktorer för att skapa 
förutsättningar för en god omvårdnad.  
 
Nyckelord: Borderline personlighetsstörning, patografier, självskadebeteende, upplevelser.  
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Inledning 

Självskadebeteende förekommer inom en rad olika psykiska sjukdomar och tillstånd, en av 

dessa är Borderline personlighetsstörning (National Institute for Health and Care Excellence 

[NICE], 2011). I Sverige, mellan åren 2010 och 2014, vårdades i genomsnitt 7825 personer 

per år inom slutenvården till följd av självskadebeteende. Självskadebeteende omfattar olika 

typer av beteenden där en person på olika sätt medvetet skadar sig själv 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Självskadebeteende är en riskfaktor för suicid då personer 

som upprepade gånger skadar sig själva tenderar att avancera självskadebeteendet (Karterud, 

Wihlberg & Urnes, 2014). Att behandla och förebygga självskadebeteende är därför en viktig 

faktor i att förebygga suicid. 

Vidare visar forskning att självskadebeteende är ett stigmatiserat fenomen, både personer 

med självskadebeteende och terapeuter som arbetar med fenomenet har erfarenheter av 

dömande förhållningssätt och stigmatisering (McHale & Felton, 2010). Denna stigmatisering 

påverkar självbilden och viljan hos personer med självskadebeteende att söka hjälp (Long, 

2017). 

Sjuksköterskan ska i sin yrkesroll ha ett personcentrerat förhållningssätt och visa respekt för 

varje individs integritet och unika situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Att ha 

kunskap om hur det kan upplevas att leva med ett självskadebeteende kan öka förståelsen och 

skapa bättre förutsättningar för en god omvårdnad.  

Bakgrund 

Omvårdnad vid psykisk ohälsa  

Under 2018 uppgav 39 % av befolkningen i åldrarna 16–84 lätta eller svåra besvär med 

ängslan, oro eller ångest (Folkhälsomyndigheten, 2019). Utifrån denna siffra är det sannolikt 

att sjuksköterskan kommer att möta personer med olika typer av psykisk ohälsa i någon 

utsträckning. Psykisk ohälsa kan ses som ett samlingsnamn för både psykiska besvär samt 

psykisk sjukdom. Psykiska besvär som ångest, oro, sömnsvårigheter och nedstämdhet är 

tecken på psykiska symptom som i sig ofta är en normal reaktion på en påfrestande 
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livssituation. Med psykiska besvär menas mindre allvarliga symptom som inte är så 

omfattande att en diagnos kan sättas. Med psykisk sjukdom menas ett tillstånd där olika 

symptom uppfyllt kriterier för en viss diagnos (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Enligt Jormfeldt (2006) är en av hälso- och sjukvårdens uppgifter att bota och lindra sjukdom 

samt stärka den enskildes upplevelse av hälsa. Hälsa kan upplevas oberoende av sjukdom och 

kan ses som en process mot psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Svedberg (2006) 

belyser vikten av att i den psykiatriska omvårdnaden ha fokus på att främja upplevelsen av 

hälsa, att lägga tillrätta för delaktighet i utformning av vården samt att beakta 

självbestämmande och autonomi.  

Sjuksköterskans specifika kompetens utgörs av omvårdnad som omfattar ett patientnära 

arbete samt det vetenskapliga kunskapsområdet. Det innebär att sjuksköterskan ska besitta 

kunskap om medicinsk vetenskap samt beteendevetenskap, som är relevant för omvårdnaden 

kring patienten. I partnerskap med patienten ska även sjuksköterskan bedöma olika 

hälsotillstånd, både objektiv data samt subjektiva upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a).  

Borderline personlighetsstörning  

Enligt Karterud et al. (2014) kan begreppet personlighet ses som ett sätt att beskriva en 

persons inre jag och syftar till en persons varaktiga egenskaper, typiska sätt att reagera och 

hur beteenden upprepas. Alla personer är unika och personligheten speglar det som skiljer 

personer åt. En personlighetsstörning avser således genomgående och oflexibla tankemönster 

och beteenden som skiljer sig såpass mycket från vad som förväntas i samhället personen 

befinner sig. Dessa tanke- och beteendemönster ska ha uppkommit redan under ungdomsåren 

eller tidigt vuxenliv och de ska ha en påtaglig negativ inverkan på en persons liv (America 

Psychiatric Association [APA], 2013).  

En specifik typ av personlighetsstörning är borderline personlighetsstörning, eller emotionell 

instabil personlighetsstörning som det benämns i klassifikationssystemet ICD-10, och 

personer med denna diagnos kan upplevas som dramatiska och intensiva, med mycket 

känslor och en uttalad instabilitet (Karterud et al., 2014). Enligt DSM 5:s definition, vilken 

denna studie förhåller sig till, ska problematiken ligga i en uttalad impulsivitet samt 

instabilitet vad gäller både mellanmänskliga relationer, självbild och känsloliv. Det finns en 
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rad specifika kriterier som handlar om separationsångest, idealisering och devaluation i nära 

relationer, självdestruktivt beteende, snabba känslomässiga svängningar, kronisk 

tomhetskänsla, ilska, paranoida tankar, dissociation relaterad till stress samt suicidalitet eller 

självskadebeteende. Minst 5 av 9 kriterier måste vara uppfyllda för att kunna ställa diagnosen 

borderline personlighetsstörning (APA, 2013). Det är således uppenbart att det finns många 

olika sätt denna diagnos kan komma till uttryck på och att de problem och det lidande 

diagnosen orsakar är högst individuell.  

Självskadebeteende 

Mellan åren 2010 och 2014 vårdades i genomsnitt 7825 personer/år i slutenvården till följd av 

självskadebeteende i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2016). Det är svårt att säga hur utbrett 

självskadebeteende är, dels då det finns flera olika definitioner som används i forskningen 

och dels att det kan vara svårt att rekrytera deltagare till forskningsprojekt. De flesta studier 

har fokus på förekomsten hos ungdomar, där det uppskattas att mellan 15–25% någon gång 

har skadat sig själv medvetet. Generellt kan förekomsten sägas vara större bland ungdom och 

unga vuxna samt mer utbrett inom psykiatrin än i samhället i övrigt (Bjärehed, 2012). Bland 

gymnasieelever hade 21,2% medvetet skadat sig själv mellan en och fyra gånger i sitt liv och 

10,5% hade skadat sig själv 11 gånger eller mer (Zetterqvist, Lundh & Svedin, 2013). I en 

svensk studie uppskattades förekomsten hos barn och vuxna inom psykiatrin till 47,2%, där 

deltagarna minst en gång under de senaste sex månaderna hade skadat sig själva. Att slå, 

rispa eller skära sig själv var de vanligaste formerna av självskadebeteende (Odelius & 

Ramklint, 2014).  

Definition av självskadebeteende  

Självskadebeteende i sig är ingen sjukdom och finns därför inte med som en psykiatrisk 

diagnos i klassifikationssystemet DSM-5. Begreppet är svårt att klart och enhetligt definiera 

och flera olika begrepp återfinns i litteraturen (Lindgren, 2014). Forskning på begreppet ’self-

harm’ visar att ett antal olika begrepp används för att beskriva samma fenomen, bland annat 

’self-harm’, ’self-injury’, ’self-mutilation’, ’para-suicide’, ’attempted suicide’ samt ’suicide’. 

Detta innebär en utmaning i att arbeta systematiskt vad gäller både behandling och forskning 

på området (Tofthagen & Fagerstrøm, 2010). I Nordamerika är det dominerande begreppet 

’Non-Suicidal Self-injury’ (NSSI) och i Europa samt Australien ’deliberate self-harm’ eller 

kortformen ’self-harm’ (avsiktlig självskada på svenska). Begreppet ’deliberate self-harm’ 
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avser bland annat självtillfogade vävnadsskador och medveten överdosering av läkemedel 

och förgiftningar. ‘Deliberate self-harm’ säger dock inget om det finns en suicidal avsikt 

bakom handlingen medan begreppet NSSI avser direkta skador på den fysiska kroppens yta 

där suicid inte varit avsikten (Nationella självskadeprojektet, 2016). Att skilja på 

självskadebeteenden som är direkta, exempelvis att skära, rispa eller bränna i huden, och 

indirekta, exempelvis missbruk och ätstörningar, är också av betydelse. Personer med ett 

direkt självskadebeteende löper större risk att begå självmord än personer med ett indirekt 

sådant och risken finns att de med hög suicidrisk inte fångas upp i vården om avgränsningar i 

begreppet inte görs (St. Germain & Hooley, 2012). Överdosering av läkemedel kan utgöra ett 

specialfall då det är en ofta använd metod för att begå självmord men det har även 

observerats att det används som ett medvetet sätt att skada sig själv utan att avsikten varit att 

dö. Således skulle vissa typer av överdosering av läkemedel kunna klassas som ett direkt och 

avsiktligt icke suicidalt självskadebeteende (Bjärehed, 2012). Att skilja mellan upprepat och 

enstaka självskadebeteende är också av betydelse då personer som upprepade gånger skadar 

sig själva tenderar till att avancera sitt självskadebeteende med tiden och risken för suicid är 

stor (Karterud et al., 2014).  

I denna studie används begreppet självskadebeteende och avser definitionen “deliberate self 

harm”. Då studien fokuserar på självskadebeteende där avsikten inte varit att dö har 

upplevelser knutna till självmordsförsök utelämnats. Självskadebeteende i denna studie avser 

således upprepade avsiktliga självskadande handlingar av icke-suicidal karaktär, riktat direkt 

mot den fysiska kroppen. Detta inkluderar bland annat att skära, rispa eller bränna huden eller 

att överdosera läkemedel eller droger med syfte att skada den egna kroppen utan avsikt att 

dö.  

Självskadebeteendets funktion 

För att kunna möta personer med ett självskadebeteende med förståelse och empati är det 

angeläget att förstå beteendets funktion (Karterud et al., 2014). I en sammanställning av 

befintlig forskning på självskadebteendets funktion hittade Klonsky (2007) sju olika 

funktioner: affektreglering, hantering av dissociation, motverka självmord, gränsdragning 

mellan den egna personen och omgivningen, signalera till omgivningen, straffa sig själv samt 

sensationssökande. Klonsky (2009) beskriver att affektreglering kan ses som 

självskadebeteendets primära funktion, där personen får utlopp för den ledsamhet, frustration 

och stress som byggts upp inombords, medan att straffa sig själv är den sekundära 
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funktionen. Personer som i hög grad upplever en känslomässig förändring efter att ha skadat 

sig är också de som hade störst sannolikhet att återupprepa beteendet.  

Behandling av självskadebeteende 

Kunskapsläget vad gäller vilka behandlingsformer som är mest effektiva för behandling av 

självskadebeteende är fortfarande bristfällig. Val av behandlingsform beror i stor grad på 

förekomsten av samsjuklighet, det vill säga vilka andra psykiska besvär eller sjukdomar 

personen har parallellt med självskadebeteendet. Vad gäller farmakologisk behandling råder 

samma rekommendationer (Nationella självskadeprojektet, 2016). Vare sig 

stämningsstabiliserande läkemedel, SSRI/SNRI eller antipsykotiska läkemedelsbehandling 

har visat övertygande positiva effekter på självskadebeteende (Hawton, et al., 2015). De 

långtidsbehandlingar (>1 år) som visat bäst resultat är Dialektisk beteendeterapi (DBT) samt 

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) medan Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) är 

en behandling som pågår under kortare tid och som också visat lovande resultat (Lundh, 

2013). 

DBT (Dialektisk beteendeterapi) är enligt Karterud et al. (2014) en form av beteendeterapi 

som riktas specifikt mot personer med självskadebeteende, borderline personlighetsstörning 

och suicidalitet. Genom validering och acceptans från terapeuten läggs fokus på att hjälpa 

personen att hitta nya och bättre strategier för att handskas med överväldigande negativa 

känslor och impulser. Behandlingen består av både individuell terapi och färdighetsträning i 

grupp. MBT (Mentaliseringsbaserad terapi) är en form av psykodynamisk terapi som har som 

mål att förbättra personens förmåga att mentalisera, det vill säga att genom sitt eget inre 

tillstånd kunna tolka sin omgivning (Lundh, 2013). En person med dålig förmåga att 

mentalisera missuppfattar ofta omgivningen (Karterud et al., 2014). Under behandlingens 

gång är terapeuten aktiv, nyfiken och intar ett ’icke-vetande’ förhållningssätt (Lundh, 2013). 

ERGT (Emotion Regulation Group Therapy) är en behandling i grupp, avsedd för personer 

med borderline personlighetsstörning och självskadebeteende, som sträcker sig över 14 

veckor. Fokus ligger på att lära sig hantera emotioner då självskadebeteende visat sig ofta ha 

just en känsloreglerande funktion. Denna behandling ska löpa parallellt med individuell terapi 

av annat slag (Lundh, 2013). 
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Omvårdnad vid självskadebeteende  

Nationella självskadeprojektet (2016) beskriver att Hälso- och sjukvården ska bemöta 

personer som självskadar med värdighet, medkänsla, respekt samt i mötet förmedla en vilja 

att förstå personens upplevelser genom att ställa frågor och lyssna. Vidare har National 

Institute for Health and Care Excellence [NICE], (2011) sammanställt kliniska riktlinjer och 

råd gällande vård av personer som har ett självskadebeteende. Betydelsefulla prioriteringar 

gällande genomförandet berör vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal implementerar ett 

bra förhållningssätt gällande bemötandet med personer som har ett självskadebeteende. De 

rekommendationer som tagits fram berör vikten av att skapa en förtroendefull och stöttande 

relation till personen samt sträva efter ett icke-dömande förhållningssätt, även i situationer 

som är svåra. Hälso- och sjukvårdspersonal ska även låta personen vara delaktig i den 

planerade vården samt främja autonomi (NICE, 2011).  

Bemötandet är avgörande i mötet med personer som självskadar då det påverkar både 

prognos och behandlingsutfall (NICE, 2011). Negativt bemötande kan leda till att personer 

med självskadebeteende drar sig undan från sjukvården, får ett förvärrat självskadebeteende 

eller en minskad tilltro till vårdpersonal (Nationella självskadeprojektet, 2016). NICE (2011) 

menar att det är av betydelse att vara medveten om att det både i sjukvården och samhället 

finns stigmatisering och diskriminering associerat med självskadebeteende. Forskning visar 

att det finns negativa attityder och förhållningssätt till personer med självskadebeteende hos 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar på akutmottagningar (Rayner, Blackburn, 

Edward, Stephenson & Ousey, 2018). Vidare visar forskning på negativa känslor som 

irritation, fientlighet och att personer som vårdas för självförvållade skador inte är berättigade 

till vård i samma grad som personer som vårdas för somatiska besvär (Saunders, Hawton, 

Fortune & Farell, 2012). Negativa attityder hos vårdpersonal beror på bland annat bristande 

utbildning och träning i att bemöta självskadebeteende (McHale et al., 2010). Däremot har 

forskning visat att utbildning inom området självskadebeteende verkar kunna minska de 

negativa attityderna (Saunders et al., 2012).  

Sjuksköterskan utgör, med sin yrkesprofession, en stor del i hur bemötandet utformas. ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor omfattar fyra ansvarsområden; främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskan ska arbeta med en respekt för de 

mänskliga rättigheterna och låta professionella värden som respekt, medkänsla, lyhördhet, 

trovärdighet och integritet genomsyra vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Vidare 
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beskriver svensk sjuksköterskeförening (2017a) att sjuksköterskans bemötande ska präglas av 

respekt samt bekräfta personens upplevelse av hur just denne definierar hälsa respektive 

ohälsa. 

Att trösta och vara ett stöd för andra är ett betydelsefullt element i alla mellanmänskliga 

relationer, och är för de flesta personer lättare när det gäller lidande som anses ’höra livet till’ 

och som de flesta har personlig erfarenhet av. Att hjälpa någon där orsaken till lidandet är 

svårbegripligt och främmande och vare sig personen själv eller den som tröstar vet vad som 

kan ta bort lidandet är svårt. Förståelse för varför någon medvetet skadar sig själv gör inte att 

personen slutar skada sig, men att försöka förstå har i sig en betydelse (Øverland, 2010).  

Tidvattenmodellen  

Tidvattenmodellen är framtagen av Phil Barker och Poppy Buchanan-Barker och tillsammans 

har de utvecklat en filosofisk inställning till psykisk ohälsa. Modellen baseras på metaforer 

där livet ses som en resa över ett hav av erfarenheter. En person kan under denna resa 

uppleva stormiga hav, båten kan ta in vatten och kan behöva guidas till en säker plats där den 

kan lagas för att sedan kunna segla vidare. Stormen är en metafor för en kris och känslan av 

att drunkna beskrivs som ett sammanbrott. Havets krafter kan inte övervinnas, däremot kan 

personen lära sig simma eller bygga en båt för att kunna hantera dessa oförutsägbara krafter 

(Baker & Buchanan-Baker, 2005).  

En central aspekt och hjärtat i tidvattenmodellen är varje enskild persons berättelse och det är 

den unika berättelsen som definierar varje enskild person. Berättelsen skapar en bild av vem 

personen är och kan hjälpa personen att förstå sin nuvarande situation såväl som vad som 

hänt tidigare. Genom berättelsen kan sjuksköterskan tillsammans med personen fokusera på 

dennes erfarenheter och vilket stöd som behövs i stunden och i framtiden. Det är en fråga om 

att, som sjuksköterska “resa med” snarare än att leda. Detta innebär att personen själv är 

involverad och får stöttning av sjuksköterskan utifrån vad personen identifierar som sina 

behov för tillfället. Tidvattenmodellen handlar om att följa personen och tillsammans hitta 

nästa steg i riktning mot återhämtning och hälsa. Således är det inte en behandlingsmodell där 

personens situation ska ändras för att återfå eller uppnå hälsa utan där förändring ses som en 

ständigt pågående process (Baker & Buchanan-Baker, 2005).  
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Modellen utgår ifrån att en person i behov av psykiatrisk vård upplever någon form att inre 

kris som omfattar “jaget”, personen själv. Fokus för de riskbedömningar och 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan gör är att identifiera potentiella hot mot personens 

känslomässiga eller fysiska säkerhet. För detta krävs ett samarbete mellan personen själv, 

närstående samt vårdpersonal. I mötet med en person med självskadebeteende kan 

sjuksköterskan ta fram vad modellens författare kallar en “personal security plan” där fokus 

ligger på att personen är kapabel och har resurser att hitta strategier för att hantera 

situationen. Gemensamt tas det fram en plan med fokus på konkreta och praktiska åtgärder 

för att minska risken för att personen skadar sig. Genom att sjuksköterskan frågar “vad” 

personen gör för att hantera sina tankar snarare än att fråga “om” personen gör något, görs ett 

antagande om att personen redan hanterar situationen efter sin förmåga. Sjuksköterskan 

behöver lyssna, ge emotionellt stöd samt hjälpa personen att uttrycka och förklara vad som 

behöver göras för att möta och hantera de problem personen upplever (Baker & Buchanan-

Baker, 2005).  

Begreppet upplevelse  

Fokus i den personcentrerade vården är att främja varje persons hälsa, därmed utgör 

personens subjektiva upplevelse av ohälsa och behov ett betydelsefullt perspektiv. Ingen 

person är den andra lik och påverkas av sin historia och det sociokulturella sammanhang i 

vilket den befinner sig. Upplevelser är således högst individuellt och är knuten till ett särskilt 

sammanhang (Flensner, 2019).  

Problemformulering 

Självskadebeteende är idag ett utbrett problem i samhället, i genomsnitt vårdas 7825 personer 

per år inom slutenvården till följd av självskadebeteende mellan 2010 och 2014 i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Självskadebeteende är ett stigmatiserat problem och kan leda 

till negativa konsekvenser både socialt och yrkesmässigt, även efter att personen slutat skada 

sig själv på grund av ärren det lämnar. Självskadebeteende är vidare en riskfaktor för suicid 

(Nationella självskadeprojektet, 2014).  

Forskning har visat att det finns negativa attityder, bristande kunskap om samt stigmatisering 

av självskadebeteende hos vårdpersonal. Det kunde handla om att personer med 

självförvållade skador inte ansågs vara berättigade till vård i samma grad som personer som 
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vårdas för somatiska besvär (Saunders et al., 2012). Ett gott bemötande är avgörande för 

prognosen hos personer med självskadebeteende då negativa attityder hos vårdpersonalen kan 

leda till att personen drar sig undan, förlorar sin tilltro till vårdpersonalen samt förvärrar 

självskadebeteendet (NICE, 2011).   

Utbildning inom området självskadebeteende verkar kunna minska de negativa attityderna 

(Saunder et al., 2012). Genom att öka kunskapen kring självskadebeteende, samt dess 

funktion, kan det sannolikt minska sjukvårdspersonalens negativa uppfattningar (Nationella 

självskadeprojektet, 2016). Det möjliggör bättre förutsättningar för ett gott bemötande och 

omvårdnad.  

Varje person är unik och har sin egen historia att berätta. Den individuella upplevelsen av 

ohälsa och behov är relevant att ha i åtanke i möte med varje enskild person (Flensner, 2019). 

Detta synsätt är något som återfinns i tidvattenmodellen där personens berättelse spelar en 

central roll. Sjuksköterskan kan använda denna berättelse som ett verktyg för att tillsammans 

med patienten identifiera de behov personen har (Barker & Buchanan-Barker, 2005).  

Syfte 

Att belysa personers upplevelser av att leva med självskadebeteende vid borderline 

personlighetsstörning.  

Metod 

Design 

Denna studie är en kvalitativ studie med en induktiv ansats. Då denna studie syftar till att 

belysa personers upplevelser är kvalitativ forskning lämplig då den fokuserar på det unika 

och individuella hos varje person (Kristensson, 2014). Målet med kvalitativ forskning är att 

fördjupa förståelsen för personers subjektiva upplevelser och livssituation (Segesten, 2017). 

Induktiv ansats har tillämpats i syfte att dra slutsatser kring ett fenomen genom att undersöka 

och sammanställa upptäckter i verkligheten (Olsson & Sörensen, 2011). Studien har utgått 

ifrån patografier i ett försök att fånga den enskilda personens skildring, upplevelse och 

förståelse för sin livsberättelse (Polit & Beck, 2017).  
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Urval  

Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara skrivna på svenska, för att undvika felaktiga 

tolkningar i översättningen. Böckerna som inkluderades skulle vara skrivna av författare som 

har eller har haft diagnosen borderline personlighetsstörning samt har eller har haft ett 

självskadebeteende. Både män, kvinnor och icke binära inkluderades då studiens fokus ligger 

på upplevelsen i sig, oberoende av författarens kön.  

Förförståelse 

I kvalitativ forskning är det av vikt att redovisa forskarens förförståelse då det bidrar till att 

styrka studiens kvalitet (Olsson & Sörensen, 2011). I denna studie har den ena författaren 

personliga erfarenheter av att leva med ett självskadebeteende, samt erfarenhet av fenomenet 

genom verksamhetsförlagd utbildning och arbete inom psykiatrin. Den andra författaren har 

inte några personliga erfarenheter.  

Datainsamling 

Den kvalitativa studien utgick ifrån fyra patografier. För att hitta material som kunde besvara 

studiens syfte gjordes sökningar i Libris utifrån redan fastställda inklusionskriterier. Libris är 

en nationell söktjänst som dagligen uppdateras med information och titlar på svenska 

bibliotek. Libris erbjuder även sammanfattningar på titlar samt tillgänglighet (Libris, u.å). För 

att få en överblick gjordes första sökningen med sökordet “självskadebeteende” utan några 

avgränsningar vilket gav 269 träffar. I den andra sökningen användes sökordet 

“Självskadebeteende” med avgränsningarna “Bok”, “Svenska” samt “Biografi med 

geneaologi” vilket resulterade i tre träffar. Två av träffarna var “Zebraflickan” i olika 

upplagor och den sista var “Det vi inte pratar om”. Sammanfattningarna till böckerna lästes 

igenom och då de ansågs vara relevanta utifrån studiens syfte inkluderades båda böckerna. 

Vid den tredje sökningen användes sökordet “Borderline personlighetsstörning” med 

avgränsningarna “Bok”, “Svenska” samt “Biografi med geneaologi” vilket gav sex träffar. En 

av böckerna exkluderades då det inte fanns någon tillgänglig sammanfattning samt enbart var 

tillgänglig på ett bibliotek i Sverige. Två av böckerna handlade inte om självskadebeteende 

och svarade således inte till studiens syfte. En av träffarna hade redan valts ut i föregående 

sökning. De två sista träffarna var böckerna “Sänder på tusen kanaler: en bok om borderline” 
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och “Ansiktet bakom masken: om att vara borderline”. Sammanfattning av böckerna lästes 

och då de ansågs svara till syftet inkluderades dessa (Tabell 1).  

Tabell 1 Sökningar i Libris 

Sökord  Datum Avgränsningar  Antal 

träffar  

Valda böcker  

Självskadebeteende 19-11-22 - 269 
 

Självskadebeteende 19-11-22 Bok 

Svenska 

Biografi med 

geneaologi  

3 2 

Zebraflickan  

 

Det vi inte pratar om  

Borderline 

personlighetsstörning 

19-11-22 Bok 

Svenska 

Biografi med 

geneaologi  

6 2 

Sänder på tusen 

kanaler  

 

Ansiktet bakom 

maske: att vara 

borderline 

Beskrivning av patografier 

Boktitel: Zebraflickan 

Författare: Sofia Åkerman 

År och Förlag: 2004, Författarhuset  

Sammanfattning: patografin innehåller 271 sidor. Boken beskriver en ung kvinna med 

borderline personlighetsstörnings upplevelser av att leva med självskadebeteende och 

ätstörningar. Boken beskriver hennes kamp mot den inre demonen Lucifer samt hennes resa 

mot tillfrisknande.  

Boktitel: Ansiktet bakom masken: om att vara borderline  

Författare: Jouanita Törnström  

År och förlag: 2004, Mareld 

Sammanfattning: patografin innehåller 165 sidor. Boken är baserad på dagboksanteckningar 
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samt egna erfarenheter och skildrar en kvinna med borderline personlighetsstörnings 

upplevelser av att leva med självskadebeteende.  

Boktitel: Sänder på tusen kanaler: en bok om borderline  

Författare: Mikaela Aspelin  

År och förlag: 2006, Recito 

Sammanfattning: patografin innehåller 145 sidor. Boken beskriver en kvinna med borderline 

personlighetesstörnings upplevelser av att efter flera år levt utan självskadebeteende åter 

börjar skada sig själv igen.  

Boktitel: Det vi inte pratar om 

Författare: Amanda Erica Nolhage  

År och förlag: 2018, Books on Demand 

Sammanfattning: patografin innehåller 284 sidor. Boken skildrar en kvinna med borderline 

personlighesstörnings upplevelser av att leva med ett självskaebeteende och hennes resa mot 

tillfrisknande.  

Dataanalys 

Studien utgick från Graneheim och Lundmans beskrivning av hur en innehållsanalys kan 

utföras. Tillvägagångssättet innebär att materialet läses igenom flertalet gånger innan 

meningsenheter tas ut. Vidare genomförs en kondensering av meningsenheterna, det vill säga 

att de kortas ner utan att förlora sin essens och innebörd. Nästa steg innefattar att de 

kondenserade meningsenheterna med liknande innebörd kodas för att sedan bilda kategorier. 

Materialet kan bearbetas med en manifest analys, vilket innebär att förhålla sig textnära 

(Graneheim & Lundman, 2004). Vidare beskriver Kristensson (2014) att en manifest analys 

innebär att texten tolkas utifrån det tydliga och uppenbara.  

Utifrån Graneheim och Lundmans tillvägagångssätt gällande innehållsanalys lästes 

patografierna enskilt igenom grundligt flertalet gånger. Sedan togs meningsenheter som 

kunde besvara syftet enskilt ut. Meningsenheterna, med tillhörande författare, skrevs ner på 

papperslappar. Därefter sammanställdes alla meningsenheter gemensamt och en diskussion 

fördes kring meningsenheternas innebörd och relevans utifrån syftet. En del meningsenheter 

delades upp, då de var långa och det förekom flera skilda upplevelser. Utifrån de valda 

meningsenheterna gjordes en kondensering utan att förlora essensen och innebörden. Varje 
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meningsenhet, kondenserad meningsenhet och kod sammanställdes i ett word dokument 

(Tabell 2). Nästa steg i analysen var att koderna skrevs ner på papperslappar och de koderna 

med liknande innebörd lades i en hög, detta resulterade i flera olika högar. Denna process 

genomfördes upprepade gånger för att slutligen resultera i fyra olika kategorier, med 

tillhörande tio underkategorier. Under analysen bearbetades textmaterialet utifrån en manifest 

analys. 

Tabell 2 Exempel på kondensering och kodning av meningsenheter 

Meningsenehet Kondensering  Kod Underkategori Kategori 

Jag hade bara Lucifer 

att vara med. Han var 

min bästa vän och min 

värsta fiende.  

Hade bara 

Lucifer. Bästa 

vän och värsta 

fiende.  

Hade bara 

Lucifer  

Att leva med en 

destruktiv 

gestalt  

Att leva med 

en sjuk 

identitet 

Jag visade alltid en så 

trygg, säker och stark 

sida utåt att ingen 

någonsin tog mig på 

allvar när mitt inre 

monster åt upp mig 

inifrån.  

Visade mig 

trygg, säker 

och stark. 

Ingen tog mig 

på allvar när 

mitt monster åt 

upp mig.  

 

Ingen tog 

mig på allvar 

 

 

 

 

Upplevelsen av 

att inte bli tagen 

på allvar 

Skam och 

rädsla i mötet 

med 

omgivningen

  

Jag hatade den friska 

världen! Jag gick ju 

bara vilse och kunde 

inte tyda kartan.  

Hatade den 

friska världen. 

Gick bara 

vilse.  

Gick bara 

vilse  
Att släppa taget 

om det 

destruktiva 

 

Att forma en 

ny identitet 

Forskningsetisk reflektion 

Studien har haft människans grundläggande värden och rättigheter i åtanke och etiska 

reflektioner har gjorts i försök att skydda dem. Det innebär att studiens frågeställning är 
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relevant, att studien håller god vetenskaplig kvalitet och att utförandet vilar på etiska grunder. 

Informerat samtycke innebär att studiens deltagare har gett sitt samtycke om medverkande 

(Sandman & Kjellström, 2018). Patografierna är offentligt publicerade, därför har studien 

utgått ifrån att ett samtycke har givits. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det under 

studiens gång av vikt att beakta de etiska principerna; autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen att inte skada samt rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär att forskaren 

värnar om självbestämmande samt visar respekt för integritet och autonomi. 

Godhetsprincipen handlar om att göra gott och förebygga eller förhindra skada samt att 

forskningens syfte ska vara att ta fram ny och väsentlig kunskap. Utgångspunkten i principen 

att inte skada är att respekt för integritet och värderingar samt att inte skada. 

Rättviseprincipen innebär att alla människor ska behandlas lika.  

Utifrån dessa principer har studien visat respekt gentemot författarna genom att behandla 

textmaterialet med värdighet genom att inte ändra innebörden i meningsenheterna eller lägga 

in egna tolkningar och värderingar. Vidare har patografierna och dess författare behandlats 

utifrån alla människors lika värde. Studien har genomförts utifrån en önskan om att bidra med 

ny kunskap som kan förbättra förståelsen för och omvårdnaden av personer med 

självskadebeteende.  

Resultat 

Studiens resultat är baserad på fyra patografier. Studiens syfte var att belysa personers 

upplevelse av att leva med självskadebeteende vid borderline personlighetsstörning. Utifrån 

syftet växte fyra kategorier med tillhörande tio underkategorier fram. De kategorier som 

tagits fram i innehållsanalysen är: “Att drivas av en inre smärta”, “Att leva med en sjuk 

identitet”, “Skam och rädsla i mötet med omgivningen” och “Att forma en ny identitet” (se 

figur 1).   

Figur 1 Redovisning av kategorier 
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Att drivas av en inre smärta  

De underkategorier som framkom var att självskadebeteendet upplevdes som att leva med en 

inre smärta som var svår att kontrollera på annat sätt än att skada sig själv. Det var även ett 

sätt att uppnå fysiska och emotionella effekter samt att självskadebeteendet hade en kraft och 

driften att skada sig själv var stark.  

Att leva med en svårkontrollerad smärta  

Behov att försvinna och fly från verkligheten var några av de bakomliggande faktorer som 

ledde till en självskadahandling. Det beskrevs som en desperat flyktväg och ett vapen mot 

verkligheten. Vidare var det en känsla av att göra allt för att få det att upphöra. Bara att få må 

ett uns bättre än tidigare ansågs vara värt det för stunden trots vetskapen om att rakbladen och 

självskadan förvärrade situationen och måendet. Självskadebeteendet beskrevs som en 

överlevnadsstrategi och det framhålls att avsikten inte var att dö. Det fanns en vilja att kämpa 

och att leva, bli fri från det svarta och göra sitt bästa. Däremot fanns en insikt om att inte var 

odödlig samt en rädsla att självskadebeteendet skulle kunna få en dödlig utgång.  

“Jag har inte självskadat för att jag vill dö, det har snarare varit 

min   överlevnadsstrategi.” (Nolhage, 2018, s. 49).  

Självskadebeteendet visade sig ha olika funktioner där en av dessa var att kommunicera sin 

inre smärta till omgivningen då det fanns behov av uppmärksamhet och förståelse. Det var 

även ett sätt att uttrycka känslor. Ytterligare funktioner var att lindra och skydda sig emot en 

inre smärta. Det var ett sätt att hantera ångest, lösa problem samt att känna något. 

Självskadandet beskrevs som en räddare och en medicin, något som lindrar när inget annat 

lindrar. Självskadehandlingen i sig beskrevs som en impulshandling som sker i förtvivlan när 

desperationen vunnit. Det beskrevs vidare som att resignera och ge efter i en inre kamp. 
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Upplevelsen av fysiska och emotionella effekter 

Att kunna uppleva den inre explosionen på ett fysiskt sätt genom att skada den egna kroppen 

beskrevs som ett sätt att uppnå lindring. Den fysiska smärtan var lättare att förstå och förhålla 

sig till då det fanns en vetskap om varför det gjorde ont. Smärtan upplevdes som en fiende 

men samtidigt som en vän, något välbekant samt något som gick att kontrollera. 

Destruktiviteten och effekten av rakbladet och blodet var omöjligt att ersätta. De emotionella 

effekter som uppkom till följd av självskadehandlingarna beskrevs som en ångestlindring, ett 

sätt att slappna av, känna lugn och att andas ut.  

“Den inre annalkande explosionen kan fokuseras, upplevas fysiskt istället, vilket 

skänker lindring eftersom det går att observera och kontrollera”. (Aspelin, 2006, s. 

26).  

Självskadebeteendet hade dock inte en odelad positiv effekt, det fanns motstridande känslor. 

Trots de positiva effekterna upplevdes situationen som ovärdig, smutsig och den följdes av en 

känsla av misslyckande. Att skada sig själv förstörde inte bara i stunden utan även för 

framtiden och de långsiktiga målen.  

Att uppslukas av beteendets kraft 

Självskadebeteendet framställdes som en oerhörd kraft. Den starka driften och suget att skada 

sig själv gav upphov till en rädsla att tappa självkontrollen och att handla emot den egna 

viljan. Trots att det sågs som ett dysfunktionellt sätt att hantera känslor upplevdes 

självskadebeteendet som beroendeframkallande och en känsla av att vara fast i nedåtgående 

spiral.   

Inläggning på en avdelning beskrevs som en trygghet då det hindrade personen att skada sig 

själv. Det fanns en medvetenhet om behovet av att skydda sig själv emot det som gjorde en 

illa, men paradoxen att det var den egna personen som gjorde en illa utgjorde en svårighet.  

Att leva med en sjuk identitet  

Underkategorierna som framkom var att leva med en identitet som självskadare, att leva med 

en destruktiv gestalt samt upplevelsen av självhat. Dessa underkategorier handlar om hur 

personerna upplever sig själv och att självskadebeteendet blir en del av identiteten.  
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Att leva med en identitet som självskadare  

En upplevelse som beskrevs var att självskadebeteendet blev en del av identiteten, en roll 

som innebar kontroll och känsla av att vara bäst på något, självskadarnas drottning. Den sjuka 

identiteten kunde även upplevas som en trygghet i tillvaron. Identiteten som självskadare 

rymde en känsla av att vara annorlunda, att inte vara en människa utan en annan art. 

Samspelet med jämnåriga beskrivs som en svårighet då personens upplevelser och känsla av 

identitet skilde sig så mycket från deras. I frågan att visa eller att dölja ärren uppstod en 

konflikt där konsekvensen av att dölja ärren innebar att känna sig osynlig och värdelös. 

Genom att visa ärren fanns ett hopp om att uppfattas som en intressant person som hade 

mycket att berätta. Det framkom även en motvilja att identifiera sig som självskadare samt en 

oro för vilka konsekvenser det skulle kunna få att visa öppenhet om självskadebeteendet i 

tillfriskningsprocessen. 

“Jag var vilsen i skolan. Jag visste fortfarande inte hur jag skulle bete mig för att 

man skulle tycka om mig, och min sjuka identitet var fortfarande min enda riktiga 

trygghet i tillvaron”. (Åkerman, 2004, s 107).   

Det förekom även ett behov av att vilja dölja det innersta, att inte visa sin svaghet eller det 

inre måendet. Att dölja sina känslor och mående kunde upplevas som att bära en mask så att 

det yttre inte skulle återspegla det inre. Denna mask kunde vara tung att bära då det innebar 

en känsla av ensamhet och att det var ett straff att inte förmå att visa sina känslor för 

omgivningen.  

Att leva med en destruktiv gestalt  

Gemensamt hos alla författare var att de benämnde det mörka och destruktiva inombords med 

namn såsom Lucifer, det sjuka, ångestmonster, monster eller svart gestalt. Den destruktiva 

gestalten upplevdes på olika sätt. Dels var den en fiende som plågade, skrämde och tog upp 

hela tankeverksamheten. Den ingöt även mycket skam, skuld och ångest. Dels var den en vän 

som alltid fanns där. Vidare beskrevs en upplevelse av att vara fast med den destruktiva 

gestalten. Det var något som tog över så att hjärnan inte fungerade som den skulle och något 

som inte gick att kasta ut från sig själv. Det destruktiva inombords upplevdes även som en 

svart och en vit sida som ständigt krigade mot varandra.  
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Att känna självhat  

Ett återkommande fenomen var känslan av hat. Detta hat hade flera dimensioner, dels ett hat 

riktat mot sin svaghet och den egna personen dels mot den situation personen befann sig i. 

Ärren användes som ett sätt att signalera självhatet till omvärlden och att tydligt visa vad 

personen tyckte om sig själv. Det framkom vidare en känsla av skam, både för den egna 

kroppen och för ärren samt för hur självskadebeteendet påverkat omgivningen. 

Självskadebeteendet innebar även en känsla av att vara värdelös och patetisk samt en 

frustration över att inte kunna vara som “alla andra”. Självhatet manifesterade sig vidare 

genom tankar om att inte bli saknad, att inte vara lika värdefull som alla andra samt att inte 

orka leva med sig själv.  

“Såg man mina armar så visste man vad jag tyckte om mig själv, att jag åtminstone 

hade lite självinsikt” (Åkerman, 2004, s. 170).  

Skam och rädsla i mötet med omgivningen  

De underkategorier som framkom var upplevelser av fördomar samt en känsla av att inte bli 

tagen på allvar. Dessa underkategorier handlar om hur omgivningen kan uppfattas av 

personen som har ett självskadebeteende.  

Upplevda fördomar 

Att leva med ett själskadebeteende och ärr innebar en rädsla för omgivningens förutfattade 

meningar samt att få en stämpel och placeras i ett fack. Det fanns en rädsla att andra skulle se 

ärren och fördöma, att bli fördömd som förälder och att andra skulle äcklas av ärren och vad 

de manifesterade. Det visade sig som ett behov av att dölja ärren och en önskan om att ha en 

sjukdom som andra förstod. Rädslan för omgivningens fördomar gav upphov till känslor av 

skam och känslan av att inte ha något värde som frisk människa. Det framkom att det fanns 

en önskan om att bemötas och betraktas som en värdefull människa.  

“All energi går åt till att följa deras blickar. Ser de? Förstår de? Fördömer de?”  

(Aspelin, 2006, s. 24) 
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Känslan av att inte bli tagen på allvar 

Att ha ett självskadebeteende kunde innebära en upplevelse av att inte bli tagen på allvar och 

att inte få stöd och hjälp från vården. Det kunde visa sig genom en fundering om att behöva 

göra sig själv riktigt illa för att bli tagen på allvar och få hjälp. Det uttrycktes en frustration 

över att känna sig för sjuk för att klara av vardagen men att vara för frisk för att få vård. 

Vidare beskrevs ett upplevt negativt förhållningssätt från vårdpersonal. Vårdpersonalens 

blickar, suckar och kommentarer kunde tolkas som en uppgivenhet eller kritik av deras 

problematik och upplevda behov. Det fanns en känsla av att ta upp plats för de som var sjuka 

“på riktigt”.   

Att forma en ny identitet  

I tillfrisknandet och att forma en ny identitet framkom underkategorier som beskriver 

upplevelsen av att släppa taget om det destruktiva och vad det innebär samt att leva med 

fysiska och emotionella märken.  

Att släppa taget om det destruktiva 

Kampen för att bli fri från självskadebeteendet och att må bättre beskrevs på olika sätt. Vägen 

mot tillfrisknande beskrevs som smärtsam och innehöll funderingar om huruvida det var värt 

det och vad som skulle krävas. En medvetenhet om att inte längre behöva skada sig själv 

växte successivt fram, trots att många reflexmässiga sjukdomstankar fortfarande fanns kvar. 

Känslan av att vara trött på att leva med ett självskadebeteende och en vilja att kasta ut det 

sjuka kom dock i konflikt med en rädsla för det nya som framstod som skrämmande och 

främmande. Trots det destruktiva och smärtsamma var självskadebeteendet något som 

skapade en trygghet, det upplevdes som något osvikligt lojalt och något som var skönt att 

gömma sig i ibland. Trots viljan att bli fri från självskadebeteendet fanns känslan av att gå 

vilse i den friska världen och att det var svårt att hitta en plats i den. Att bli fri från 

självskadebeteendet upplevdes som att hitta en ny identitet. Inför det beskrevs en kluvenhet 

och en oro kring att behöva släppa taget om identiteten som självskadare och bli ett tomt skal, 

utan vare sig demoner eller änglar.   

“Kommer jag bli tvungen att skiljas från min trognaste följeslagare? Den inom mig 

som visserligen ställt till med kaos, olycka och destruktion, men som är osvikligt lojal 

i allt sitt mörker. Som faktiskt är jag, en del av mig”. (Aspelin, 2006, s. 57) 
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Att leva med fysiska och emotionella märken 

Att leva med ett självskadebeteende innebar att tvingas leva med ärr och märken på kroppen. 

Detta beskrevs som svårt och skamfyllt och något som aldrig kommer försvinna. Att ärren 

började blekas var också något som beskrevs med stolthet. På vägen mot tillfrisknande fanns 

dock en medvetenhet om att aldrig kunna förneka den personen en gång varit och att minnena 

aldrig skulle försvinna. Det fanns även en reflektion kring om lockelsen och närheten till att 

skada sig själv alltid kommer att finnas kvar, om det är något personen måste leva med resten 

av livet.  

Att vara sjuk beskrevs som en känsla av att förstöra för andra, att bara ta och inte kunna ge 

tillbaka. Det beskrevs skuldkänslor gentemot närstående, utifrån känslan av att ha gjort dem 

illa.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionens syfte är att granska valda metoders styrkor och svagheter vad gäller att 

besvara studiens syfte (Kristensson, 2014). Studien utformades som en kvalitativ studie vilket 

ansågs vara en relevant design då den syftade till att belysa personers upplevelser av ett 

fenomen. Den induktiva ansatsen ansågs vara lämplig då studiens syfte var att undersöka en 

upplevelse av ett fenomen, och utifrån det kunna sammanställa upptäckterna i resultatet. Om 

studien istället utgått ifrån en deduktiv ansats, med syfte att undersöka ett specifikt fenomen 

utifrån en teori, är det möjligt att resultatet blivit mer fokuserat vilket hade gjort att andra 

upplevelser inte kommit med, vilket hade minskat bredden av upplevelser för studien.  

I studien inkluderades enbart böcker som var skrivna på svenska. När en bok översätts från 

ett annat språk till svenska finns det en risk för felaktiga översättningar eller tolkningar. Detta 

urvalskriteriet gjorde att endast svenska böcker hittades. Hade även böcker som översatts 

inkluderats hade en diskussion uppkommit gällande kulturens betydelse för upplevelsen av 

fenomenet. Dock kunde det bidragit till att resultatet hade kunnat generaliseras på en mer 

global nivå. Studien inkluderade alla personer oberoende av kön, däremot resulterade 

sökningarna enbart i böcker skrivna av kvinnor. Detta kan ha påverkat resultatet på så sätt att 

det inte går att applicera på den generella population då den enbart belyser kvinnors 
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upplevelser av fenomenet. Då studiens syfte var att belysa personers individuella upplevelser 

inkluderades enbart böcker skrivna utifrån detta perspektiv. Studien utgår ifrån hur 

självskadebeteende upplevs av personer med borderline personlighetsstörning då 

självskadebeteende är ett av kriterierna för diagnosen. Denna avgränsning i population 

gjordes då en diskussion förts om huruvida resultatet kunde påverkats om även personer med 

en annan diagnos, eller ingen diagnos alls, hade inkluderats.  

Att redogöra för den förförståelse som finns hos studiens författare är ett sätt att styrka 

studiens kvalitet, framförallt inom kvalitativ forskning. Förförståelsen för ett fenomen utgör 

utgångspunkten för den tolkning som görs (Olsson & Sörensen, 2011). Den ena författaren 

hade personliga erfarenheter av självskadebeteende vilket kan ha haft betydelse för hur 

resultatet tagits fram samt tolkats. Däremot kan personliga erfarenheter av det aktuella 

fenomenet även bidra till en fördjupad förståelse och insikt i upplevelsen av fenomenet. Med 

detta i åtanke har en ständig diskussion förts genom hela studien för att undvika tolkningar 

baserade på egna erfarenheter. Den andra författaren hade inte några personliga erfarenheter 

vilket bidrog till en mer objektiv utgångspunkt i tolkningen. Denna kombination av objektiva 

och subjektiva perspektiv kunde möjliggöra en bredd i analysarbetet och ansågs vara en 

fördel i studien.  

Patografier som utgångspunkt för en kvalitativ studie ger en möjlighet att fånga upp en rad 

olika upplevelser hos författaren då de presenterar en hel och sammanhållen historia som är 

skriven utifrån en önskan om att förstå händelser och upplevelser de varit med om (Polit & 

Beck, 2017). Att använda patografier innebär att analysera färdiga berättelser och i 

analysprocessen är det av vikt att vara öppen och att inte låta sig styras av färdiga kategorier 

utan istället låta texten bilda kategorierna (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Genom att istället 

använda intervju som utgångspunkt för analysen kunde resultatet blivit annorlunda då vilka 

frågor som ställs under intervjun påverkar vilka svar som ges och således är det lätt att 

felkällor uppkommer (Olsson & Sörensen, 2011). I genomförandet av denna studie på 

kandidatnivå var datainsamling i form av intervjuer inte möjligt då det är för tidskrävande, 

därför ansågs patografier som ett bra sätt att undersöka det valda fenomenet. En alternativ 

metod för att besvara syftet hade varit att istället göra en litteraturstudie. I litteraturstudien 

sammanställs relevant forskning och kunskap som kan användas för att förstå eller lösa ett 

problem (Kristensson, 2014). Om datainsamlingen hade bestått av artiklar istället för 

patografier hade nyare data kunnat tas fram, vilket hade speglat dagens läge på ett annat sätt. 
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Artiklar hade kunnat vara relevant om studien syftade till att undersöka fenomenet utifrån ett 

vårdande sammanhang. Däremot ansågs inte detta vara relevant utifrån studiens syfte därför 

valdes patografier för att få med fler dimensioner av den individuella upplevelsen av att leva 

med självskadebeteende.  

För att styrka trovärdigheten i studien är det betydelsefullt att utvärdera hur analysen har 

genomförts. En del i analysen är att ta ut meningsenheter vilket kan vara en svårt om en 

meningsenhet innehåller flera betydelser. Då kan det vara aktuellt att dela meningsenheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Under studiens analysprocess framkom ett antal långa 

meningsenheter där de efter diskussion ansågs innehålla flera betydelser. Detta resulterade i 

att en del meningsenheter delades och bildade två meningsenheter istället för en. Vidare togs 

några meningsenheter bort då det inte ansågs svara på syftet. Meningsenheterna 

kondenserades och bildade sedan koder. I processen där koderna bildade kategorier fördes 

diskussioner kring kodernas betydelse samt likheter och skillnader. Analysen var en process 

där koder flyttades mellan olika kategorier innan de slutligen bildade fyra kategorier som 

studien presenterar.  

I studiens genomförande har etiska resonemang förts löpande för att säkerställa en etisk 

försvarbarhet. Det innebar bland annat en diskussion om informerat samtycke och om 

patografiernas författare behövde kontaktas innan analysen påbörjades. Då patografierna är 

offentligt publicerade antogs det att samtycke redan givits. Vidare upplevdes ett ansvar 

gentemot författarnas patografier samt en vilja att förvalta texterna med respekt och värdighet 

genom att inte ändra innebörd, inte värdera innehåll, eller tolka in egna värderingar. Det var 

även betydelsefullt att behandla alla författare och dess textinnehåll utifrån människors lika 

värde. Att bevara respekt för patografierna och dess författare upplevdes tidvis som en 

utmaning, då det fanns en stark vilja att inte göra feltolkningar utifrån textmaterialet. Denna 

upplevelse och process innebar därför ständiga reflektioner och diskussioner kring etiska 

överväganden.  

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med självskadebeteende 

vid borderline personlighetsstörning. Resultatet av denna studie visade på flera olika aspekter 

av upplevelsen att leva med självskadebeteende där framför allt tre fenomen ansågs särskilt 

framträdande och därför relevanta att diskutera. Dessa var “att drivas av en inre smärta”, “att 

identifiera sig som självskadare” samt “skam och rädsla i mötet med omgivningen”.  
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Ett av de fynd som framkom var att drivas av en inre smärta som dels berörde upplevelsen att 

leva med en inre smärta som var svår att kontrollera samt upplevelsen av fysiska och 

emotionella effekter. I resultatet framkom att personerna använde självskadebeteendet som 

ett sätt att fly från verkligheten och från den inre smärta de upplevde. Vidare beskrevs en 

medvetenhet om att måendet påverkades avsevärt negativt av en självskadehandling, trots 

detta ansågs det ändå som värt det i stunden. Detta fynd överensstämmer med det resultat 

som framkom i Houben, Vansteelandt, Claes, Berens och Sleuwaegens (2017) studie där den 

affektreglerande effekten av självskadebeteende hos personer med borderline 

personlighetsstörning undersöktes. Studien visade att de negativa känslorna ökade samtidigt 

som de positiva känslorna minskade efter en självskadehandling, de negativa effekterna 

ökade även ytterligare en tid efter självskadehandlingen. Detta utesluter dock inte 

möjligheten att en kortvarig positiv effekt kan uppnås i direkt anslutning till en självskadande 

handling (Houben et al., 2017).  

Klonskys (2007) beskriver att självskadebeteendets funktion kan vara att motverka 

självmord. Detta framkommer i resultatet där självskadebeteendet beskrivs som en 

överlevnadsstrategi där avsikten inte var att dö. Det fanns snarare en vilja att kämpa och leva 

samt göra sitt bästa. Att leva med en svårkontrollerad smärta visade att självskadebeteendets 

funktion även handlade om att kommunicera en inre smärta till omgivningen. Det berörde en 

vilja att få förståelse och uppmärksamhet. Att skära sig beskrevs även som ett sätt att känna 

något. Dessa fynd är något som Klonsky (2007) beskriver som några av självskadebeteendets 

funktioner, som handlar om att signalera sitt mående till omgivningen samt 

sensationssökande.  

Resultatet visade att personerna upplevde att självskadehandlingen var ett sätt att hantera 

ångest samt att det upplevdes som en medicin, något som lindrade när inget annat lindar. 

Självskadehandlingen beskrevs som en impulshandling, en handling som sker i förtvivlan, 

desperation och något som beskrivs som att ge efter i en inre kamp. Detta fynd 

överensstämmer med Klonskys (2009) beskrivning gällande självskadebeteendets primära 

funktion som är affektreglering, där personen får utlopp för inre stress, ledsamhet och 

frustration.  

De fysiska och emotionella effekterna beskrevs i studiens resultat som lindrande, ett sätt att 

slappna av, känna lugn och andas ut, vilket stämmer väl överens med Klonskys (2009) 

beskrivning av affektreglering där just lugn och en känsla av lättnad lyfts. Studiens resultat 
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visade även att känslorna kopplad till självskadehandlingen inte hade en odelad positiv effekt 

och att de kom i konflikt med varandra. Det framkom en känsla av misslyckande och att 

situationen var ovärdig. Att känna ilska mot sig själv nämner även Klonsky (2009) som en 

vanligt förekommande upplevelse i anslutning till en självskadehandling. Detta bekräftas 

även av Houben et al., (2017) som lyfter de negativa känslor som uppkommer efter en 

självskadehandling.  

I fyndet som handlar om att drivas av en inre smärta, som i många fall resulterade i en 

självskadehandling, kan tidvattenmodellen tillföra ett betydelsefullt perspektiv och 

förhållningssätt utifrån sjuksköterskans roll i mötet med denna patientgrupp. Utifrån Baker & 

Buchanan-Bakers (2005) tidvattenmodell är det av vikt att genom riskbedömningar och 

omvårdnadsåtgärder identifiera faktorer som kan påverka personens fysiska eller 

känslomässiga säkerhet negativt. I detta arbete kan sjuksköterskan tillsammans med personen 

ta fram det som beskrivs som en “personal security plan” där fokus ligger på att ta tillvara 

personens resurser samt se personen som kapabel. Planen innebär konkreta och praktiska 

åtgärder för att minska risken att personen skadar sig själv. I samtalet bör sjuksköterskan anta 

att personen redan hanterar situationen efter sin förmåga genom att ställa frågan “vad” 

personen gör för att hantera sina tankar snarare än att ställa frågan “om” personen gör något 

(Baker & Buchanan-Bakers, 2005) 

Ett annat fynd från studien var fenomenet att leva med en sjuk identitet som berörde att leva 

med en identitet som självskadare samt att känna självhat. Fenomen att identifiera sig som 

självskadare visade sig tydligt i studiens resultat, men var inget som framkom tidigare i 

studiens bakgrund. Det som framkom var att en del av författarna beskrev 

självskadebeteendet som en del av identiteten. Det kunde dels innebära att personen upplevde 

kontroll över sin situation och gav en känsla av att vara bäst på något. Dels beskrevs 

identiteten som en trygghet. Det skapade också en känsla av att vara annorlunda, denna 

känsla skapade svårigheter i mötet med andra människor. Detta fenomen beskrivs i flera 

studier (Nock, 2010; Glenn, Kleiman, Cha, Nock & Prinstein, 2015) där ett samband mellan 

självskadebeteende och att identifiera sig med beteendet presenteras. Däremot framkom det i 

studiens resultat att det fanns skilda upplevelser gällande identifikation med 

självskadebeteende. Det fanns dels ett starkt samband mellan självskadebeteende och 

identitet, dels en motsatt upplevelse där personen inte identifierade sig med 

självskadebeteende eller som “självskadare”. Enligt Glenn et al. (2015) fanns indikationer på 
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att en identifiering med självskadebeteendet uppstod redan tidigt efter att en person börjat 

skada sig själv, snarare än att det är ett resultat av ett mångårigt självskadebeteende. Vidare 

visade studien att identifiering med självskadebeteende i sig var en indikation på 

allvarlighetsgraden av en persons självskadebeteende.  

Klonsky (2009) beskriver att självskadebeteendets sekundära funktion är att straffa sig själv. 

Detta överensstämmer med studiens resultat där ett återkommande fenomen var att känna 

olika typer av hat. Hatet riktades mot den egna personen och dess upplevda svaghet samt mot 

den situation personen befann sig i. Detta manifesterades i känslor kring att vara värdelös, 

patetisk och att inte bli saknad samt en känsla av att inte orka leva med sig själv. Utifrån 

Nocks (2010) teori om självskadebeteendets funktion, som innehåller fyra olika 

komponenter, omnämns önskan av att straffa sig själv som en positiv intrapersonell 

förstärkning i den process som upprätthåller beteendet.   

Det sista fyndet som lyfts i denna diskussion är fenomenet att känna skam och rädsla i mötet 

med omgivningen. Detta berör upplevda fördomar samt känslan av att inte bli tagen på allvar. 

I studiens resultat kunde upplevda fördomar beskrivas som en rädsla för omgivningens 

förutfattade meningar där ärren spelade en central roll. Det fanns en stark uppfattning om att 

ärren visade något för omgivningen, en symbol för hur personen var och dess egenskaper och 

förmågor. Det handlade bland annat om hur personen uppfattades som förälder och huruvida 

personen hade något värde som frisk människa. För vissa resulterade denna upplevelse i ett 

behov av att dölja ärren för omgivningen, för andra fanns ett behov att exponera ärren för att 

visa vad personen tyckte om sig själv. Enligt Flensner (2019) är subjektiva upplevelser högst 

individuella och är knutna till särskilda sammanhang. Detta är betydelsefullt att ha i åtanke i 

sjuksköterskans utövande av en personcentrerad vård då personens upplevelser är unika och 

knutna till dess historia och det sociokulturella sammanhang de befinner sig i. Studiens 

resultat visade på upplevda fördomar och rädslor, dock kan inte dessa upplevelser och rädslor 

anses vara obefogade. Forskning visar att det finns negativa attityder och stigmatisering kring 

personer med självskadebeteende (Saunders et al., 2012; Rayner et al., 2018) Enligt NICE 

(2011) är det betydelsefullt att vara medveten om att det finns stigmatisering och 

diskriminering både i samhället och i sjukvården. Således är det betydelsefullt, utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv, att sträva efter att ha ett icke-dömande förhållningssätt (NICE, 2011) 

samt vara medveten om betydelsen av den individuella upplevelsen hos varje enskild person.  
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Studiens resultat uppmärksammade en upplevelse av att inte bli tagen på allvar eller att få 

stöd och hjälp. Forskning ger tydligt stöd för att ett negativt bemötande från vårdpersonalen 

kan ha en direkt inverkan på personer med självskadebeteende tilltro till vårdpersonalen samt 

viljan att söka hjälp. Det kan även förvärra personens självskadebeteende (Nationella 

självskadeprojektet, 2016). En upplevelse som beskrevs i studiens resultat var en fundering 

om att behöva göra sig själv riktigt illa för att bli tagen på allvar och få hjälp av vården. 

Forskning visar att bemötandet är avgörande då det påverkar behandlingsutfall och prognos 

hos personer med självskadebeteende (NICE, 2011). Det går således inte att utesluta ett 

samband mellan viljan att göra sig själv riktigt illa för att få hjälp och att negativt bemötande 

från vårdpersonal kan förvärra personens självskadebeteende.  

I studiens resultat beskrevs ett upplevt negativt förhållningssätt från vårdpersonalen. Det 

kunde upplevas som att vårdpersonalen genom sitt kroppsspråk såväl som genom verbal 

kommunikation uttryckte uppgivenhet och kritik gentemot deras problematik och upplevda 

behov. För att som sjuksköterska kunna skapa en förtroendefull relation är det betydelsefullt 

att möta personer med självskadebeteende med värdighet, medkänsla och respekt samt 

förmedla en vilja att förstå personens upplevelse genom att ställa frågor och lyssna 

(Nationella självskadeprojektet, 2016). Detta förhållningssätt har många likheter med 

tidvattenmodellen där varje persons unika berättelse spelar en central roll. Den unika 

berättelsen kan användas som ett verktyg för sjuksköterskan för att möjliggöra en 

kartläggning av vilka erfarenheter personen har samt vilka behov som behövs för stunden och 

i framtiden. Sjuksköterskans roll är att resa med personen vilket innebär att personen är 

involverad och själv identifierar vilka behov som finns för tillfället (Baker & Buchanan-

Baker, 2005).  

Avslutningsvis har forskning visat att negativa attityder bland annat beror på bristande 

utbildning samt träning i bemötande kring personer med självskadebeteende (McHale et al., 

2010) och att utbildning kring självskadebeteende verkar kunna minska de negativa 

attityderna (Saunders et al., 2012) Utifrån studiens resultat och de upplevelser som 

framkommit har det tydligt visats att sjuksköterskan i sin profession har en betydande roll i 

hur omvårdnaden och bemötandet utformas för personer med självskadebeteende.  



31 
 

Slutsats  

I studien framkom olika upplevelser av att leva med självskadebeteende. En gemensam 

upplevelse av fenomenet var att uppleva en inre smärta som var svår att kontrollera på annat 

sätt än att skada den egna kroppen. De fysiska och emotionella effekter som beskrevs 

överensstämde med det som framkommit inom forskningen på det aktuella området. Ett 

betydande fynd var att självskadebeteendet kunde upplevas som en del av identiteten. Vidare 

var upplevelsen av att känna självhat något som var gemensamt för alla författare. 

Upplevelsen av rädsla, skam och fördomar i mötet med omgivningen samt känslan av att inte 

bli tagen på allvar var även detta något som delades av författarna. Utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv, där sjuksköterskan spelar en central roll, framkom vikten av ett 

respektfullt bemötande där varje persons upplevelse ses som unik. Sjuksköterskan bör sträva 

efter att ge en personcentrerad omvårdnad samt att utöka sina kunskaper och färdigheter i 

mötet med personer med självskadebeteende. Tidvattenmodellen skulle kunna utgöra ett 

verktyg för att främja denna personcentrerade omvårdnad då den bland annat riktar fokus på 

omvårdnad och bemötande. Studien visar att utbildning och kunskap om självskadebeteende 

minskar negativa attityder och den stigmatisering som finns inom vården. Fortsatt forskning 

inom området kan skapa bättre förutsättningar för att ge en god omvårdnad.  

Självständighet  
Studiens bakgrund författades både enskilt och gemensamt för att sedan sammanställas 

tillsammans. Patografierna valdes ut tillsammans och under analysarbetet läste båda 

författarna de valda böckerna och tog ut meningsenheter enskilt. Vidare genomfördes 

resterande delar av studien såsom metod, resultat, diskussion och slutsats gemensamt. Båda 

författarna har upplevt samarbetet som positivt och givande.  
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