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Bakgrund: Åren 2001-2005 vårdades i genomsnitt 1 070 barn per år i åldern 13-17 år för 
självskadebeteende. Sedan slutet av 1990-talet har antalet flickor som vårdats för 
självskadebeteende ökat. Det finns stora kunskapsluckor inom området självskadebeteende. 
Det finns bara några få vetenskapliga studier gjorda, därför behövs stora forskningsinsatser 
för att få ett förbättrat kunskapsläge. Därför är det viktigt att undersöka hur självskadande 
flickor bemöts inom hälso- och sjukvården. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa 
självskadande flickors upplevelser av vårdpersonals bemötande. Metod: En litteraturstudie 
med kvalitativ metod av två självbiografiska böcker har utförts. Innehållet analyserades enligt 
Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. Resultat: Resultatet skildrar 
självskadande flickors positiva och negativa upplevelser av vårdpersonals bemötande i flera 
vårdsituationer vilket skapade två kategorier, upplevelser av personalens förhållningssätt och 
upplevelser av tvång som utmynnar i studiens tema, att mötas med ett respektlöst/respektfullt 
bemötande. Diskussion: I diskussionen ställs resultatet mot författningar, vårdvetenskapliga 
begrepp såsom lidande, vårdlidande, sjukdomslidande och subjektiv kropp. Slutsats: Mer 
forskning ger ökad kunskap och mer förståelse vilket kan leda till en bättre vård för dessa 
självskadande flickor, om den nya kunskapen tillämpas ute i verksamheten.  
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BAKGRUND 
 
En ökning av självskadebeteende hos flickor i åldern 13-17 år har uppmärksammats i media 
och i samhälldebatten det senaste årtiondet. Då vi både har utbildning som skötare och arbetat 
i psykiatrin har vi träffat en del flickor som skadar sig själva och sett hur de bemöts, vilket då 
väckte vårt intresse för deras upplevelser av vården. Vi ställer oss frågor som, hur upplever 
dessa unga människor vårdpersonalens bemötande? Får dessa flickor den vård de behöver? 
För att söka svar på vårt syfte har vi läst två självbiografier skrivna av flickor, vars 
självskadebeteende är en del av deras vardag. I studien beskrivs olika situationer av lidande 
och vårdlidande som uppstår i mötet mellan patient och vårdpersonal.  
 
Begreppen flickan, flickor, flickorna, hon, henne, de och dem som används i studien 
innefattar författarna till de självbiografiska böcker som använts i resultatet. Begreppet 
vårdpersonal inkluderar sjuksköterskor, skötare, läkare och terapeuter.    
   
Självskadebeteende 
Wallroth och Åkerlund (2002) berättar att fenomenet självskadebeteende uppmärksammades 
i den medicinska litteraturen första gången år 1846, efter det att en manodepressiv kvinna 
skadat sina ögon. Vidare skriver de att självskadebeteende utan att vilja dö är ett gammalt 
fenomen. Den första fallstudien uppmärksammades redan i Markusevangeliet, där Jesus 
möter en man som är besatt av en oren ande och sargade sig själv med stenar (a.a.). Även 
Näslund (1998) skriver om denna händelse, självmisshandel har varit en del i kristendomen 
och ansetts som en metod att komma närmare Gud. Vidare poängteras det att 
självskadebeteende hos personer som vistats vid en psykiatrisk avdelning inte har något att 
göra med den kulturella självmisshandeln (a.a.). Lindgren, Wilstrand, Gilje, och Olofsson 
(2004) beskriver självskadebeteende som ett impulsivt beteende som upprepas. 
Vävnadsskador uppstår, men fenomenet kan inte jämföras med suicidförsök. 
Självskadebeteende utförs för att personen utifrån en önskan vill må bättre, inte för att dö. 
Wallroth och Åkerlund (2002) och Näslund (1998) beskriver på liknande sätt att självskada är 
en medveten handling genom att skada sin egen kropp utan att vilja begå självmord. Både 
Wallroth och Åkerlund (2002) samt Näslund (1998) ger exempel på självskadebeteende i 
form av att banka huvudet i golvet eller väggen, bita och slå sig själv, skrapa, rispa eller skära 
sig på armarna eller någon annanstans på kroppen, bränna sig med tändstickor eller cigaretter, 
att hindra sårläkning eller att sticka sig själv med nålar. Det verkar inte finnas någon gräns på 
vad en människa kan göra för destruktiva handlingar mot sig själv. I Näslund (1998), 
Lindgren et al (2004) och Stain (2008) framkommer det att självskadebeteende ofta är 
relaterat till diagnosen borderline personlighetsstörning. Stain (2008) menar vidare att alla 
former av självskadebeteende numera inkluderas i beteckningen Delebrate Self-Harm (DSH) 
enligt Världshälsoorganisationen (WHO). 2004 uppmärksammade Socialstyrelsen (2004 a) 
att antalet självskadande ungdomar har ökat under det senaste decenniet. En ny rapport från 
Socialstyrelsen (2008 b) belyser att självskadebeteende är mycket ovanligt hos barn under 12 
år. Under åren 2001-2005 vårdades i genomsnitt 1 070 barn per år i åldern 13-17 år för 
självskadebeteende och tre fjärdedelar av dessa var flickor. Sedan slutet av 1990-talet har 
antalet flickor som vårdats för självskadebeteende ökat. Likaså ses en kontinuerlig ökning 
hos unga kvinnor i åldersgruppen 15-24 år från 1990- talets början till år 2006. Även 
Lindgren et al (2004) menar att antalet självskadande personer har ökat inom psykiatrivården 
i Sverige och att fenomenet sällan har beskrivits i vetenskaplig forskning.   
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Omvårdnadsteoretiker  
Valet av teoretiker föll för Joyce Travelbee eftersom hennes teori är starkt individorienterad 
och även betonar vikten av interaktion mellan människor, vilket passar studiens ändamål. 
Kirkevold (2000) berättar att Travelbee föddes i USA, 1926 och dog när hon var endast 47 år 
gammal. Under sin livstid arbetade hon som sjuksköterska inom psykiatrin och år 1966 
utkom hennes verk Interpersonal Aspects in Nursing där hennes teori presenterades. De 
viktigaste begreppen i Travelbees teori bygger på att se människan som individ, lidande och 
mänsklig kommunikation. Travelbee menar att alla människor är unika och att upplevelsen av 
sjukdom och lidande bara kan upplevas av individen själv. Därmed går det inte att 
generalisera eftersom det bara är individens egna upplevelser som är av betydelse. Detta kan 
försvåra teorins praktiska hållbarhet då sjukvården tenderar att bli mer standardiserande och 
generaliserande (a.a.). 
 
Bemötande 
I Hälso- och sjukvårdslag (1992:763) framkommer det att vård ska ges till hela befolkningen 
på lika villkor. En god vård ska innehålla respekt för individens integritet, värdighet och 
självbestämmande och främja en god relation mellan patienten och vårdpersonal. Vården ska 
innehålla god kvalitet och vara lättillgänglig. Individens behov av trygghet i den utövande 
vården ska tillgodoses och vården ska genomföras i samråd med patienten så långt det är 
möjligt. Näslund (1998) skriver att det inte är lätt för någon att vara patient på ett sjukhus. Bli 
utlämnad till andras godtycke och känna att kontrollen över sitt eget liv ligger i andras händer 
väcker frustration. För personer som självskadar sig kan sjukhusvistelsen bli extra svår, 
eftersom många av dem har svårigheter med det sociala samspelet. Vidare skriver Näslund att 
vårdpersonals beteende i allra högsta grad bestäms av attityden. Är attityden nedsättande och 
avståndstagande förmedlas detta till patienten via kroppsspråk, blickar och tonfall (a.a.). I 
Fallons (2003) studie framkommer det att självskadande patienter har erfarit dåligt 
bemötande och negativ attityd från vårdpersonal på somatisk akutavdelning. De upplevde att 
personal som inte så väl kände till deras beteende hade svårare att bedöma deras behov av 
emotionellt stöd. Patienterna upplevde det nedsättande när de inte kände sig förstådda, utan 
blev erbjudna specialisthjälp istället för att personal just i stunden hade satt sig hos dem och 
på det sättet givit dem emotionellt stöd (a.a.). Detta stämmer väl överrens med vad 
Lökensgard (1997) skriver. Patienter som blir bemötta med en oförstående attityd eller 
känner sig missuppfattade, kan få känslor av undergivenhet.  
 
Näslund (1998) påpekar vikten av god utbildning för att kunna möta en person med 
självskadebeteende på ett bra sätt. Förståelse för deras beteende är nödvändigt. Utan 
förståelse är risken att förhållningssättet blir onödigt strängt och att patienten därmed lämnas 
ensam med sin emotionella upplevelse. Wallroth och Åkerlund (2002) skriver att 
självskadebeteendet ofta har en viktig funktion i att hantera starka känslor och det är 
dessutom dessa individers ordlösa sätt att kommunicera med omvärlden. Förståelse för 
flickornas upplevelse kan hjälpa dem att känna förtroende för vården och på så sätt hjälpa 
dem till utveckling för att våga hitta andra vägar att hantera sina känslor (a.a.). Lindgren et al 
(2004) menar att patienternas självkänsla stärks om personalen ser till individen och inte bara 
till symtomen. Det är viktigt att vårdpersonalen tillbringar tid med patienter, ser till deras 
behov och öppet visar godhet och artighet. Känslan av att bli sedd förstärks även av att 
vårdpersonal bekräftar patienterna som individer. Likaså skriver Lindseth, Jacobsson och 
Norberg (1999) att om vårdpersonal ger patienterna tid, pratar med patienten, lyssnar och 
försöker förstår patienten förmedlar personalen hopp. Patienterna kan då få en känsla av att 
bli respekterade som människor. Utan detta bemötande är risken stor att patienterna känner 
hopplöshet. Detta stämmer överens med vad Lökensgard (1997) skriver om god omvårdnad, 
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vilken bottnar i en bra kommunikation mellan vårdpersonal och patient. Att lyssna till 
patienten är att lyssna till det som uttrycks såväl verbalt som icke verbalt. En god lyssnare tar 
sig tid och visar intresse för det som sägs. Det kan jämföras med hur Lindgren et al (2004) 
poängterar vikten av förståelsen. Patienter upplever förståelse när personal tar sig tid att fråga 
om deras mående och öppet vågar prata om deras självskadebeteende. I samma anda 
konstaterar Treloar och Pinfold (1993) att personer med självskadebeteende som får ett 
sympatiskt bemötande upplever att de blir hjälpta i att hantera sin vårdsituation. Lindgren et 
al (2004) betonar att det är viktigt för patienter att bli förstådda. Ett icke respektfullt 
bemötande, så som att inte bry sig om patienten, ta deras åsikter på allvar eller förolämpa 
dem, kan upplevas förnedrande. Treloar och Pinfold (1993) beskriver att patienter upprördes 
av viss vårdpersonals bemötande vilket ledde till att deras situation förvärrades och 
självskadandet ökade. Detsamma framgår även i Smith (2002), det vill säga att självskadande 
patienter kände frustration över att vårdpersonal ibland inte förstod dem, vilket kunde 
resultera i värre självskada. De upplevde också att vårdpersonal såg dem som olydiga barn 
när de självskadade sig själva, och att de fick mediciner bara för att tysta och lugna ner dem. I 
Socialstyrelsen (2004 a) framkommer det att regeringen anser att det är viktigt att undersöka 
hur självskadande flickor bemöts inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen (2004 b) anser 
också att det är nödvändigt att omhändertagandet av personer som självskadar blir förbättrat, 
det framkommer också att det finns stora kunskapsluckor inom området självskadebeteende. 
Det finns endast ett fåtal vetenskapliga studier, varför det behövs stora forskningsinsatser för 
att få ett förbättrat kunskapsläge. 
 
Lidande 
Lidande är en skadeståndsrättslig benämning för psykisk skada som förorsakas av olika slags 
kränkningar (Nationalencyklopedin, 2004). Travelbee (1971) ser lidandet som en del av 
människans livsvillkor där lidandet kan upplevas allt ifrån tillfälligt fysisk, emotionell eller 
själsligt obehag till extremt lidande, alla människor drabbas någon gång av detta under livet 
men upplevelsen av lidandet är unik. Genom denna unika upplevelse skapas erfarenheter som 
ger insikt om innerbörden av vad emotionell, fysisk och andlig smärta är. Meningen med 
lidandet står ofrånkomligt i relation till hur individen upplever sin situation. Ursprunget till 
meningen finns hos individen själv men människor behöver hjälp att hitta den och det är 
enligt Travelbee det stora syftet med omvårdnad. Dahlberg et al (2003) menar att livslidande 
finns under alla omständigheter i människans liv. Lidandet och välbefinnandet är inte 
varandras motpoler, utan de kan existera samtidigt. Det ska skapas utrymme där lidandet 
bekräftas och på så sätt hjälpa individen att finna någon form av mening med lidandet, vilket 
i sin tur kan leda till hälsoutveckling hos individen (a.a.). Travelbee (1971) beskriver sin syn 
på lidande genom att dela in den i olika faser. En förtvivlad uppgivenhetsfas är en av de faser 
som definieras, den karakteriseras av vrede, hopplöshet och sorg. När lidandet har utvecklats 
till denna fas har en mellanmänsklig akutsituation uppstått som är allvarlig (a.a.). Dahlberg et 
al (2003) delar in lidande i olika akter. En av dem är sjukdomslidande vilket beskrivs i 
karaktärsdrag av sammansatta dimensioner som till exempel existentiell mening, hopplöshet, 
skuld, skam och saknad. Fallon (2003) påpekar att de som lever med självskadebeteende har 
smärtsamma känslor som de inte kan styra över. Näslund (1998) skriver att människor som 
skada sig själva ofta gör det för att döva den inre smärtan som kan bestå av skuld, skam och 
vrede. Genom självskadan minskar dessa känslor för en kort stund (a.a.). Dahlberg et al 
(2003) menar vidare att en annan del av lidandet är vårdlidande, vilket innebär en förnekelse 
av lidandet som leder till att individen blir negligerad. När patienters lidande nonchaleras av 
vårdpersonalen kränks patientens värdighet. Förödmjukelsen och förolämpningen blir ett 
faktum när vårdpersonalen inte ser, hör eller tar det patienten säger på allvar och förnekandet 
får större kraft eftersom patienten är i ett underläge i förhållande till vårdaren. Vårdlidandet 
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finns också med när patienten inte förstår meningen med vården, till exempel vid tvångsvård. 
Utanförskapet och den totala underlägsenheten gör att självkänslan för tvångsvårdande 
patienter är obefintlig. Denna åtgärd innebär att individens rätt att vara en del av vården 
försvinner och kränkningen är således ofrånkomlig (a.a.). Travelbee (1971) beskriver hur 
bristande kommunikation kan leda till att patienten känner sig ensam. Sjuksköterskan ska se 
och möta patienternas behov, genom att terapeutiskt använda sin egen personlighet och 
kunskap för att kunna möta patienten där hon/han befinner sig.  
 
Tvångsvård 
Enligt Blume, Lundström och Sigling (2002) är Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT 
(1991:1128) en lag som innebär att patienten kan behandlas och läggas in på en 
vårdavdelning mot sin vilja. Vårdas patienten under LPT kan olika vårdformer såsom 
tvångsmedicinering, isolering och bältesläggning utföras (a.a.). I nämnda lag framkommer 
det att patienten får spännas fast i ett bälte om det finns direkt risk för att patienten skadar 
någon annan eller sig själv. Största möjliga hänsyn ska tas till patienten under tvångsvård och 
vården ska genomföras så skonsamt som möjligt. (Lag om psykiatrisktvångsvård, 1991:1128) 
I Lökensgard (1997) framkommer det att övervakning, även kallad behandlingsvak, är en 
lämplig åtgärd för omvårdnad vid bland annat självdestruktivt beteende. Med övervakning 
menas en tvingad samvaro för både vårdpersonal och patient. Detta kan upplevas olika av 
patienter. En del upplever närvarandet av personal som en trygghet, medan andra reagerar 
negativt på bevakningen och tvångssituation. En övervakning förmedlar oftast trygghet till de 
patienter som är rädda för att göra sig själva illa (a.a.). I Nationell psykiatrisamordning 
(2006) framkommer det att ordet tvångsvård framkallar starka känslor hos alla berörda. 
Många patienter har vittnat om förödmjukande vård, med avseende på att de blivit inlåsta, fått 
ligga i bälte och att de upplevt att de blivit neddrogade. Vid olika sorters tvångsvård kan ett 
felaktigt bemötande och agerande skada patientens tillit för psykiatrivården (a.a.). Fallon 
(2003) berättar att personer med självskadebeteende uttryckte ilska och frustration på 
vårdrestrektioner som går ut över deras rättigheter och deras autonomi. I Socialstyrelsen 
(2008 a) framkommer det att patienter som vårdas under tvångsvård har en allvarlig 
psykiatrisk störning. Dessa människor har svårt att hävda sina rättigheter och sitt 
människovärde, varför vårdpersonalen bär ett enormt ansvar för att tvångsvårdade patienter 
får en god vård med hög kvalitet. Den tvångsvård som utförs ska i minsta mån påverka 
patientens integritet och självbestämmande och för ändamålet behövs kompetent och 
empatisk vårdpersonal. Även Socialstyrelsen (2009) betonar vikten av att tvångsvården ska 
innehålla ett humant och gott bemötande av vårdpersonal. Detta gäller vid alla tvångsåtgärder 
som exempelvis fastspänning och medicinering. I lagen om psykiatrisk tvångsvård 
(1991:1128) står det att när patienten bär föremål som kan skada andra eller sig själv kan det 
bli nödvändigt med kroppsvisitation (a.a.). Hur detta påverkar individen integritet skrivs det 
mer om i nästa stycke.  
 
Människans subjektiva kropp 
Det är genom kroppen vi människor har tillgång till livet och människan är sin kropp, sin 
subjektiva kropp som på samma gång är fysisk, psykisk, existentiell och andlig. Människor 
kan uttrycka smärta som ett objekt utanför subjektiviteten, att till exempelvis ha ont i en 
kroppsdel. På så sätt distanseras smärtan från kroppen, vilket gör det lättare att förhålla sig till 
smärtupplevelsen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 2003). Detta kan 
jämföras med vad Näslund (1998) skriver angående självskadebeteende. För att minska sin 
ångest, vrede och/eller tomhetskänsla är det vanligaste beteendet bland personer som 
självskadar att skära sig. Genom känslan av konkret smärta och synen av blod när ångesten 
gnager och tomhetskänslan blir övermäktig kan ångesten lindras för en kort stund (a.a.). 
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Fenomenet kan beskrivas som ett sätt att kompensera känslan av inre tomhet. I brist på annan 
förmåga att hantera sin ångest blir den för personer som självskadar sig till ett verktyg för att 
klara situationen (Wallroth och Åkerlund, 2002). Stain (2004) skriver att den fysiska smärtan 
som uppstår vid självskada upplevs som en avledning från den emotionella upplevelsen. Att 
sedan se den fysiska skadan läka kan inge hopp om att även bota de påfrestande 
känslostormarna. Lindgren et al (2004) berättar att patienter har upplevt att personal känt sig 
besvärad av att de har självskadat sig. De upplever också att personal inte vågar prata med 
dem efter självskada vilket leder till att patienterna känner sig besvärliga och oförstådda. 
Likaså upplever patienterna att personalen inte tror på deras emotionella upplevelse som är 
upprinnelsen till självskadandet. Dahlberg et al (2003) förklarar vidare att det är genom 
kroppen vi människor har tillgång till omgivningen och andra människor. Detta kallas 
mellankroppsliga relationer och en viktig del i det är ett så kallat revir. Revir är det område 
som är närmast oss och som upplevs privat och skyddat. Behov av revir ser olika ut hos olika 
människor. Kulturella och biologiskt nedärvda faktorer påverkar hur stort eller litet revir som 
känns bekvämt. Att exempelvis behöva klä av sig inför främmande vårdpersonal kan 
innebära en djup kränkning av det privata reviret. Det naturliga skyddet som kläder för med 
sig försvinner och patienten kan känna ovilja, vilket kan medföra att personen upplever sig 
skyddslös. Det kan kopplas samman med vad Travelbee (1971) betonar att sjuksköterskan 
ska ha förståelse för vad som sker mellan sjuksköterskan och patienten och hur relationen kan 
påverka situationen. Vidare menar författaren att det åligger sjuksköterskan att beakta 
konsekvensen av relationen beträffande individens välbefinnande.   
 
Vårdrelationen 
Jocye Travelbee (1971) har i sin interaktionsteori betonat att det är den enskilda individen 
som tar emot omvårdnad. Det är av stor vikt att ta reda på hur patienten upplever sin situation 
och därigenom också försöka förstå meningen i den, istället för att se till diagnosen. Vårdaren 
ska vara tillgänglig och finnas för patienten och inge denna hopp. Lindgren et al (2004) 
menar att ingivandet av hopp i vårdandet kan vara en vägledande strategi för personer som 
självskadar sig, vilket medför att personen känner sig mer positiv och därmed likaså till 
världen runt omkring. En viktig del i rollen som vårdare är att ge individuell vård som 
innehåller givande av hopp. Dahlberg et al (2003) framhåller att vårdrelationen i psykiatrin 
bygger på att vårdaren vill möta patienten där han/hon befinner sig, i sin livsvärld. Patienten 
behöver tid för att knyta an till en vårdare. Vårdare behöver vara en stabil person som står 
kvar i vårdrelationen fast patientens tillit sviktar till vårdpersonalen. Näslund (1998) 
poängterar att det är viktigt för vårdrelationen att personalen bemöter med ett varmt och bra 
sätt trots provokationer. Bekräftelse och att försöka förstå vad som ligger bakom 
självskadebeteende är angeläget i denna vårdrelation (a.a.). Travelbee (1971) menar att 
relationen mellan sjuksköterskan och patienten ska vara människa till människa, det vill säga 
med mänsklig värme och kommunikationen dessa emellan är en förutsättning för god 
omvårdnad. Kommunikationen kan lindra men också förstärka patientens utanförskap och 
övergivenhet. Dahlberg et al (2003) påpekar att patienten kan göra vårdaren osäker likaså kan 
vårdaren vara rädd för att bli för mycket involverad i patienten och båda dessa faktorer 
hindrar en god relation vilket gör att vårdrelationen kan vara både vårdande och icke 
vårdande. Bland, Georgana Tudor och McNeil Whitehouse (2007) skriver att personal 
upplever att personer som självskadar sig söker uppmärksamhet genom sitt emotionella 
handlande, vilket retar upp personalen, som därmed blir mindre empatisk i sitt bemötande. 
Näslund (1998) påvisar att självskadebeteende väcker mycket känslor. Vissa vårdare har svårt 
att hantera självskadebeteende och nedvärderar patientens problem. Vidare kan de uppleva 
frustration över att självskadebeteendet fortgår trots behandling. Vårdpersonalen upplever det 
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som om självmisshandlarna avvisar vården och ser det som ett misslyckande, vilket kan leda 
till ett respektlöst bemötande.    

SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att belysa självskadande flickors upplevelser av vårdpersonals 
bemötande. 
 

METOD 
 
En litteraturstudie med kvalitativ metod och med induktiv ansats valdes eftersom studiens 
syfte är att beskriva självskadande flickors upplevelser av vårdpersonalens bemötande. 
Studien utgår ur ett fenomenologiskt vetenskapsperspektiv. Enligt Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2006) kan forskaren välja ett fenomenologiskt vetenskapsperspektiv när studien 
ska studera hur människor upplever sina situationer. När det forskars på människors 
upplevelser används ofta kvalitativa forskningsmetoder, som innebär bland annat att fördjupa 
förståelsen för människors upplevelser. De kvalitativa metoderna har ett gemensamt syfte 
som är att forskningen är holistisk, det vill säga att helheten studeras. Även Malterud (1998) 
skriver att det är lämpligt att använda sig av kvalitativ metod när människors upplevelser eller 
erfarenheter ska studeras. Olsson och Sörensen (2001) beskriver att en litteraturstudie med en 
kvalitativ metod tar fram det unika i situationer och företeelser som kan te sig i personliga 
berättelser. En induktiv ansats innebär att forskaren utgår ifrån upptäckter såsom berättelser 
eller erfarenheter från verkligheten (a.a.). Studiens analysenhet består av två självbiografier 
som innehåller dessa individers unika upplevelser. Enligt Dahlberg (1997) kan biografier som 
berättar om människors upplevelser ses ur ett vårdvetenskapligt perspektiv då de förmedlar 
människors erfarenheter av exempelvis lidande. Biografier innehåller ofta detaljerad 
beskrivning om människors erfarenheter av sin vardag och blir då ett intressant material i ett 
vårdvetenskapligt syfte (a.a.). Eftersom erfarenhet av att vårda personer som självskadar sig 
fanns innan studien gjordes erhölls en viss förförståelse inom området. Dahlberg (1997) 
skriver att förståelse är svårt att få om inte förförståelse finns, men och andra sidan kan 
förförståelsen bli ett hinder för objektiviteten. Malterud (1998) skriver att förförståelse kan 
leda till att forskaren bär skygglappar under projektet, men om medvetenhet finns om 
förförståelse kan detta förebyggas och helheten ses.    
 
Urval 
Uppsatsen bygger på en litteraturstudie med kvalitativ metod av två självbiografiska böcker. 
Självbiografiska böcker valdes var för att få en djupare beskrivning av flickornas unika och 
personliga upplevelser av vårdpersonalens bemötande. Böckerna söktes upp via 
bibliotekskatalogen på Blekinge Tekniska Högskolas hemsida. Målet var att hitta 
självbiografiska böcker som handlar om självskadebeteende eftersom studien har utgått ifrån 
ett patientperspektiv. Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara skrivna på svenska 
och att de inte skulle vara äldre än tio år. Böckerna skulle även beskriva författarnas egna 
upplevelser om vårdpersonalens bemötande. Exklusionskriterierna var faktaböcker om 
självskadebeteende. Första sökordet var självskadebeteende, vilket gav tre träffar. Titeln 
Zebraflickan valdes för att den är en självbiografi och är relevant till syftet. Övriga träffar var 
faktaböcker och valdes bort. Det andra sökordet var borderline, vilket gav tio träffar. Alla var 
faktaböcker och valdes därför bort. Det tredje sökordet var Vingklippt ängel, en titel vi kände 
till sedan tidigare och den sökningen gav en förväntad träff. I dessa självbiografier beskriver 
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två flickor i sextonårsåldern sina personliga och unika erfarenheter av själskadebeteende och 
deras känslor kring vårdpersonals bemötande. De båda böckerna ansågs ha tillräckligt 
material för att motsvara studiens syfte.  
 
Beskrivning av självbiografiska böcker 
Åkerman (2005) beskriver i Zebraflickan hur hon kämpar för att frigöra sig från sin 
självdestruktiva demon, som drivit hennes självskadehandlingar. Vidare skildras tankar och 
känslor om rädslan för att bli frisk, rädsla för att bli bortglömd, skammen över sig själv och 
lyckan när hon upptäcker att världen inte var som hon hade tänkt sig. I Åkerman (2005) följer 
vi författarens egenupplevda berättelse om hennes kamp för ett värdigt liv. 
 
I Pålssons (2004) självbiografi, Vingklippt ängel skildras en ung flickas liv på olika sjukhus 
och behandlingshem med varierande diagnoser av psykisk sjukdom. Pålsson (2004) berättar 
om hur det är att leva i en svart saga, missbruk, främlingskap, blodets makt och om hennes 
väg till tillfrisknade som är full av raseri och livskraft.  
 
Kvalitetsbedömning  
Böckerna granskades för att säkerhetsställa att det var självbiografier, skrivna i jagform och 
att det inte fanns några medförfattare. När vi läste böckerna förstod vi genom deras ordval att 
det var två unga människor som berättade om sina erfarenheter. Därmed konstaterades det att 
det är deras unika upplevelser och erfarenheter som skildras. Författarnas upplevelser i 
respektive bok ska inte ses som någon allmängiltig skildring hur vården upplevs, utan 
skildringarna är unika för dessa två författare. 
 
Analys 
Polit och Beck (2006) skriver att en kvalitativ innehållsanalys kan baseras på brev, 
dagböcker, intervjuer, observationer och personers egen berättelse. Arbetets kvalitativa 
innehållsanalys har genomförts med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) framställning 
av en analysmetod som har en induktiv ansats. Först lästes de självbiografiska böckerna ett 
flertal gånger för att få en helhetsbild av dem. Efter det diskuterades det fram två domäner 
som ansågs ha en övergripande uppdelning i böckerna. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) är en domän en utmärkande del i texten som gör det möjligt att urskilja ett större 
sammanhang. Den ena domänen blev oprofessionellt bemötande och den andra professionellt 
bemötande. Graneheim och Lundman (2004) skriver att analysen innehåller olika steg.  
 
Det första steget innebar att meningsenheter, som är grunden i analysen, plockades ut 
gemensamt. Meningsenheter är ord, meningar eller stycken som är relevant till syftet. Dessa 
meningsenheter som hade ett manifest innehåll, som innebar textnära meningar som till 
exempel ”de ser mig, de tar mig inte på allvar.” Dessa meningsenheter skrevs av i olika 
Word-dokument, i olika färger, för att inte blanda ihop de självbiografiska böckerna. 
Meningsenheterna skrevs ut och lades på ett bord för att få en översikt av dem. Efter 
diskussion visade det sig att det manifesta innehållet i meningsenheterna inte var tillräckligt 
för att få svar på syftet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan för små meningsenheter 
orsaka fragmentering. Abstraktion innebär att lyfta delar av innehållet till en högre 
tankeriktad nivå. Vidare skriver de att det latenta och manifesta innehållet är beroende av 
varandra för att få fram budskapet i meningsenheterna, vilket blev grunden i analysprocessen 
(a.a.). Därför påbörjades analysarbetet på flera abstraktionsnivåer där meningsenheterna 
utökades med mer betydande innehåll både innan och efter det manifesta innehållet, som 
ledde till att det latenta innehållet kom fram och att meningsenheterna fick ett djupare 
innehåll. Graneheim och Lundman (2004) skriver att latent innehåll innebär att se och tolka 
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det dolda budskapet i texten och analysprocessen innehåller därför både manifest och latent 
innehåll.  
 
I steg två kondenserades meningsenheterna, vilket innebar att texten görs kortare genom 
abstraktion och att det centrala budskapet bevaras, se i nedanstående Tabell 1.  
 
I steg tre skapades av de kondenserade meningarna olika koder som klargjorde flickornas 
upplevelser av vårdpersonalens bemötande.  
 
I steg fyra bildades underkategorier av koderna som exempelvis att känna sig kränkt och att 
inte känna sig förstådd. 
 
Steg fem innebar att kategorier skapades som blev upplevelser av personalens 
förhållningssätt och upplevelser av tvång. Enligt Krippendorff (2004) ska kategorier svara på 
frågan ”vad?” och spegla resultatets innehåll (a.a.). Därefter diskuterades temat fram som 
speglar innehållet i underkategorier och kategorier. Polit och Beck (2006) skriver att ett tema 
är det återkommande innehåll som regelbundet framträder i analysenheten. Detta stämmer 
överens med vad Patton (2002) skriver, att ett tema har ett övergripande innehåll som speglas 
i analysenheten. Syftet har funnits med under analysprocessens gång och analysenheten har 
speglat att mötas med ett respektlöst/respektfullt bemötande, vilket blev studiens tema. Var 
god se Bilaga 1, Tabell 2, exempel på analysgenomförande.  
 
Tabell 1. Ex. på analysgenomförande.  
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 
”Jag ansåg att 
isoleringen var 
det mest korkade 
påhittet sedan 
den idioten till 
vuxenpsykiatriker 
kommit på 
behandlingsvaket 
som 
skrämselmetod 
för olydiga och 
svårbehandlade 
självskadare.” 
(Åkerman, 2005, 
s. 51) 
 

Flickan 
upplever 
isoleringen 
som dum och 
behandlings- 
vaket som en 
skrämselmetod  

Ogillar 
behandlings-
vaket 

Känslor om 
behandlings- 
vak 

Upplevelser 
av tvång 

Att mötas 
med ett 
respektlöst/ 
respektfullt 
bemötande 

 

 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Enligt Olsson och Sörensen (2001) ska forskning vara värderingsfri. Aktiva forskare kan 
emellertid ändå inte undvika att vara i eller utanför etiska värderingar. Detta faktum omfattar 
all slags forskning (a.a.). Eftersom studiens författare tidigare har kunskap och erfarenhet 
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inom uppsatsens område finns viss förståelse för personalens bemötande. Patientperspektivet 
diskuterades ofta för att hålla rätt synvinkel levande under arbetet. Likaså strävades det efter 
att få fram det som sägs i böckerna utan att förvanska budskapet. Olsson och Sörensen (2001) 
skriver, att etik gäller också trovärdighet mot upphovsman. Inga otydligheter får förekomma. 
Studien ska vara sanningsenlig och författarna till studien skall inte göra sig ägare av annans 
text. Citat och referenser skall anges korrekt (a.a.). Studiens citat har kontrollerats ett flertal 
gånger för att undvika skrivfel. 
 

RESULTAT 
 
Resultatet består av kategorier och underkategorier som leder fram till temat att mötas med 
ett respektlöst/respektfullt bemötande. Den första kategorin är upplevelser av personalens 
förhållningssätt med underkategorier att känna sig kränkt, att inte känna sig förstådd, att 
känna sig bekräftad, känslor kring personalens engagemang och känslor om medicinering. 
Den andra kategorin är upplevelser av tvång med underkategorier känslor om 
behandlingsvak, att bli tvingad, känslor om bältesläggning och att bli kroppsvisiterad. I varje 
underkategori har ett citat valts ut som tydliggör det centrala budskapet i texten. Översikt av 
resultatdelen visas i Figur 1.  

 

Att mötas med ett respektlöst/
respektfullt bemötande

 Upplevelser av 
personalens 

förhållningssätt
 

Upplevelser av 
tvång

 

Att känna sig 
kränkt

 

Känslor om 
medicinering

 

Känslor kring 
personalens 
engagemang

 

Att inte känna sig 
förstådd

 

Att känna sig 
bekräftad

 

Känslor om 
behandlingsvak

 

Att bli 
kroppsvisiterad

 

Att bli tvingad
 

Känslor om 
bältesläggning

 
 

Figur 1. Översikt över resultatdelen. Tema, kategorier och underkategorier.  

 
Upplevelser av personalens förhållningssätt 
 
Att känna sig kränkt 
Bemötande som upplevs negativt skildras på flera sätt i den valda litteraturen. Det är allt ifrån 
blickar till verbala förolämpningar från personalen. En flicka beskriver förloppet av en 
självskadehandling i from av en intoxikation. Flickan skildrar hur hon känner att kroppen 
domnar, hon känner hur armar och ben inte längre lyder och rädslan kommer smygande över 
att inte bli hittad i tid. Efter att ha kommit omtöcknad till akuten och känt sig tacksam över att 
ha blivit räddad, blir flickan bemött med att personalen skakar på huvudet. De ger henne 
kommentarer om att hon är på akuten igen och en del ger henne bara en blick. Detta 
bemötande gör att flickan känner sig till besvär och att vården inta är lika mycket för henne 
som den är för andra. En del av personalen visar i situationen sitt oprofessionella 
förhållningssätt och sin okunskap gentemot flickan genom att uttrycka sina egna åsikter och 
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ifrågasätta självskadebeteendet. Detta leder till att flickan får förklara för personalen att det 
fruktansvärda är att de behöver ta till självskadebeteendet för att hantera sin ångest. Att som 
självskadande patient i denna situation behöva ange orsaken väcker känsla av frustration och 
att inte vara betydelsefull vilket gör det svårt att känna tillit till personalen. Likaså upplever 
flickorna att de inte blir respekterade för den person de är. När de blir tvingade att dölja sina 
ärriga armar, som är en del av dem, vilka vittnar om deras kamp mot svåra stunder av ångest. 
Så av det här bemötandet blir de förstås kränkta och de får en känsla att det inte är tillåtet att 
vara den person som de är. För att stå ut med regler och det negativa förhållningssättet från 
personalen, försökte flickorna se att de blev stärkta av det.  
 

”Jag härdades varje dag. Jag blev segare och segare, och inte mycket kunde få mig att 
brista längre. Förolämpningar från personer i personalen, oftast samma personer varje 
gång, nådde inte längre fram.” (Åkerman, 2005, s 122) 

 
Att inte känna sig förstådd 
Avsaknaden av förståelsen och stöd beskrivs väl på ett flertal ställen i litteraturen. Båda 
berättar om likande situationer när de befinner sig på ett möte. Båda upplever sina möten som 
upprivande. De starka känslorna bryter ut och de rusar iväg. De lämnas ensamma när de 
befinner sig i sina känslostormar, vilket leder till att de självskadar sig. Den ena flickan 
beskriver att självskadehandlingen inte var menad som något självmordförsök, utan det var 
hennes sätt att tala om att hon var rädd och förtvivlad. Flickan beskriver hur hon ville att 
någon i personalen skulle ha tagit henne i sin famn och sagt att det kommer att gå bra. Men 
hon hade inget annat sätt att visa sina känslor på, vilket hon upplevde att personalen inte 
förstod. Den andra flickans emotionella upplevelse ledde till att hon skar sig och hon 
beskriver hur hon sitter och leker med blodet och känner hur hon blir lättad för en stund. 
 

”Kanske hade jag valt fel sätt, men jag var så rädd och visste inte hur jag skulle få all 
den kärlek och uppmärksamhet jag behövde.” (Åkerman, 2005, s 50)  

 
Att känna sig bekräftad 
När personal visar omtanke genom att lyssna till flickornas emotionella upplevelse får 
flickorna känslan av att de är bekräftade och att de blir tagna på allvar. Flickorna beskriver 
hur vårpersonalens varma bemötande, mjuka kroppsspråk, ansiktsuttryck, tonfall och val av 
ord påverkar deras sinnesstämning positivt. Båda beskriver på olika sätt hur ett frö av 
förtroende börja gro i dem och hur de så smått kan börja verbalisera sina känslor och 
erfarenheter. En vårdpersonal berättar om sin positiva syn på flickan, vilket stärker hennes 
självförtroende. Flickans självkänsla stärks när personal ser och förstår hennes problematik. 
Båda flickorna beskriver hur de känner inför en vårdpersonal som för dem har blivit speciell. 
Denna vårdpersonal har sett flickan bakom sjukdomen och accepterat henne som hon är. 
Vidare beskrivs hur denna personal inte ser till misslyckanden utan försöker förstå orsaken 
till den och det gör att flickorna känner hopp inför framtiden.  
 

”Hon tröstar och uppmuntrar mig, och hon ger mig av sin tid. Hon kramar mig och 
märker när jag mår extra dåligt. En känsla av tillit till henne börjar växa.” (Pålsson, 
2004, s 41)  

 
Känslor kring personalens engagemang 
Flickorna beskriver hur en del personal engagerade sig för dem genom att hitta på aktiviteter 
och på så sätt ge dem en meningsfull tillvaro. En flicka beskriver en episod där hon blir 
tillfrågad att vara med och skära grönsakerna. När hon får kniven i sin hand väntar hon på hur 
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impulsen att skära sig ska komma men den gör inte det. Lyckan över att först blivit betrodd 
till att hålla en kniv och därefter lyckas att skära grönsaker, utan att ha självskadat sig stärker 
flickans självkänsla. Flickan beskriver hur hon då känner att hon är redo för att möta världen. 
När flickan får vara med om att göra vardagliga saker och sedan få upplevelsen att klara av 
att göra det, stärker flickans tro på sig själv och hon känner hoppfullhet inför framtiden. 
Personalen i denna situation beskrivs som lugn och trygg, vilket gör att flickan vågar ta i 
kniven.  
 

”Där jobbade också ett antal omtänksamma änglar som självmant hade valt skötare till 
sitt yrke. De ville hjälpa folk att må bra och bortsåg från den dåliga lönen. Jag minns 
med glädje sådant som dessa änglar gjorde för oss. Jag minns antivitlökismen, 
massageprojektet, Helenas gåtor, och änglapinglan jag fick av Marina och som jag 
skulle lyssna till när jag kände mig ensam/…/Marina fick mig åtminstone vilja tro att 
det fanns goda makter i världen.” (Åkerman, 2005, s 51) 

 
Känslor om medicinering 
Flickorna berättar att vårdpersonalen är mycket tillmötesgående när de förklarar vilken 
medicin de mår dåligt av och vilka de mår bra av. De har erfarit att de blir tagna på allvar och 
att de tillsammans diskuterar fram det bästa alternativet för flickorna. Flickorna beskriver 
också situationer där de upplever att när de mår mycket dåligt för stunden vill personalen 
bara medicinera bort problemen istället för att ta dem på allvar och lyssna. De upplever att 
personalen tar och medicinerar dem för att de är en lätt utväg. Ena flickan beskriver att de 
känns som att de har piller för allt bland annat för olika känslor som att gråta och skratta. Den 
andra flickan beskriver att så fort de öppnar munnen frågar personal om vid-behovs-medicin. 
  

”Jag vägrar att prata med någon, men jag har ändå ingenting att säga till om. Det 
finns ingen som vill lyssna, allt handlar enbart om att medicinera mig till vad de kallar 
förnuft.” (Pålsson, 2004, s 195) 
 

Upplevelser av tvång  
 
Känslor om behandlingsvak 
I båda böckerna beskriver flickorna upplevelser av att ha behandlingsvak som innebär att ha 
en vårdpersonal ständigt vid deras sida som inte lämnar dem själva i en sekund. De uppfattar 
denna ständiga tillsyn outhärdlig, med personal som byter av varje halvtimme och som ska 
sitta och stirra på dem. Flickorna beskriver hur besvärligt det kan vara när de till exempel ska 
gå på toaletten. Problem att utföra sina behov när de är ständigt iakttagna, ledde till att de 
kunde hålla sig i en vecka. Behandlingsvaket gjorde dem även ledsna och framkallade 
mycket gråt. Flickorna upplevde till slut övervakningen som provocerande, de blev mindre 
samarbetsvilliga och ansåg att det var en hemsk metod för olydiga och svårbehandlade 
patienter. De upplevde inte och förstod inte att behandlingsvaket var en metod för att skydda 
dem ifrån att självskada sig.  
 

”Jag avskydde behandlingsvaket. Det var ett hån mot min vilja och envishet, ett försök 
att bevisa hur mycket de hade makt att tvinga mig till. Maktkamper, maktkamper… 
Ständigt dessa kamper, patienter mot personal. De vann i början, men vi bodde i ett 
stenhårt träningsläger. De tre första dagarna med behandlingsvak grät jag nästan 
oavbrutet.” (Åkerman, 2005, s 48) 
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Att bli tvingad 
Båda flickorna har erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård. De beskriver känslan av att bli 
ifråntagen sin integritetskänsla och sitt självbestämmande. Det beskrivs ofta i vardagsrutiner, 
såsom att stiga upp på morgonen, äta middag och att göra utflykter. Flickorna beskriver den 
ständiga känslan av att bli tvingad till saker. När de ska stiga upp på morgonen kan flera 
personal klampa in och börjar tjata att de ska vakna. Personal öppnar fönstret, drar bort täcket 
för dem och ibland drar dem ur sängen. Detta sätt att vakna på känns mycket obehagligt. 
Vidare beskrivs hur personal har tvingat iväg dem på utflykter, istället för att låta dem ligga 
kvar i sängen. De berättar att personal formligen lyfter dem och bär iväg dem till utflykter. 
Flickorna känner sig ofta pressade, styrda av personalen och att de inte får ett respektfullt 
bemötande.  
 

””Struktur i vardagen” sade de alltid och lät som om det var lösningen på allt. Men 
jag var så trött av medicineringen att det var ren tortyr att bli tvingad.” (Åkerman, 
2005, s 49) 

 
Känslor om bältesläggning 
Vidare beskriver flickorna upplevelsen av att bli lagda i bälte. När de blir lagda i bälte var det 
ofta i situationer när de kände sig svikna av vårdpersonal och reagerat med ilska och 
utagerade mot personalen. De berättar om smärtan som uppstår innan de blir lagda i bälte, om 
hur deras kroppar blir styrda av personal med benen åt ett håll och armarna åt ett annat och 
hur de sedan blev fastlåsta. De berättar hur hemskt det är och att de inte riktigt förstår att det 
är verklighet. Känslan av att vara med i en verklig skräckfilm uppstår. De beskriver att det 
känns som ett straff, ofta när de blir arga, skriker eller kastar saker. I samband med 
bältesläggningssituationen är ofta tvångsinjektioner även beskrivna. Detta upplevs också 
mycket hemskt och känns ibland som att de blir neddrogade med mediciner bara för att 
personalen inte klarar av dem. Vidare beskriver flickorna hur det känns när medpatienter blir 
vårdade med tvång. Det blir obehagliga erfarenheter. 
  

”Jag sitter och läser dåliga tidningar i soffan på kvällen när Jessika flippar ur. Hon 
river ner blomkrukor och när personalen försöker hålla fast henne slår hon och spottar 
på dem. Fyra stycken personal övermannar henne, en ensam femtonårig tjej, och de 
kallar henne för idiot. Mentalskötare: Du är ju fan inte riktigt klok någonstans! Jessika 
får under vilda skrik en tvångsinjektion och blir lagd i bältsäng. Hon skriker i vad som 
tycks vara timmar och jag kan inte sova, det är så obehagligt att någon blir fastspänd 
så där. Jag mår illa. Jag tar fram rakbladen som jag smugglat in i skorna och skär mig 
flera gånger på armen. De upptäcker blodet när de kommer för att titta till mig, som de 
gör en gång i kvarten, och sjuksyster lägger om. ”Fortsätter du så här får du också 
ligga i bältsäng”, hotar hon.” (Pålsson, 2004, s 51)  

 
Att bli kroppsvisiterad  
Upplevelsen av att bli kroppsvisiterad och att behöva klä av sig för främmande vårdpersonal 
beskrivs som ett mycket förnedrande moment. Vårdpersonalen verkar tro att det var okej att 
klä av sig bara för att de var av samma kön. Deras integritetskänsla blir nedvärderad åter igen 
och de blir så kränkta att de inte ens kan bli arga, utan blir ledsna och gråt blir följden. Det 
upplevs så hemskt så att de har svårt att beskriva känslan, vilket framgår i citatet. 
  

”För mig, en sextonårig flicka med stort kroppsförakt, går den känslan knappt att 
beskriva. Jag, som inte ens ville tvätta mig själv med tvål i duschen för att jag var så 
äcklig och ful. Ännu mindre ville jag det eftersom det alltid var någon med mig i 
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duschrummet. Efter förnedringen gick jag tyst och satte på mig en sjukhusskjorta och 
lade mig för att sova.” (Åkerman, 2005, s 121) 

 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Valet av en kvalitativ metod med en induktiv ansats visade sig vara bra för att lyfta fram 
flickornas upplevelser. Vilket stämmer överrens med vad både Malterud (1998) och Willman 
et al (2006) som beskriver på likande sätt hur en kvalitativ metod är lämplig då människors 
upplevelser och erfarenheter ska studeras (a.a.). Den induktiva ansatsen blev ofrånkomlig 
eftersom studien baseras på individuella upplevelser av verkligheten. Som kan kopplas till 
vad Olsson och Sörensen (2001) skriver om att induktiv ansats är att utgå från upptäckter i 
verkligheten så som exempelvis berättelser.  

De två självbiografiska böckerna som valdes till studiens analysenhet visade sig innehålla 
tillräckligt material eftersom de innehöll personliga upplevelser och erfarenheter som kunde 
svara på syftet. Detta kan sammanföras med vad Dahlberg (1997) skriver om att inom 
vårdvetenskapen är skrivna livsberättelser ett intressant material eftersom det kan utförligt 
skildra personliga upplevelser (a.a.). Varför valet föll på just denna självbiografiska litteratur 
var för att de innehåller liknande upplevelser och känslor kring vårdpersonalens bemötande. 
Dessutom har de likvärdig språkkvalité och innehåll så som kön, ålder och diagnos 
borderline. Självbiografierna är skrivna med ett års mellan rum och utgivna för fyra och fem 
år sedan. Dessa faktorer gör att det finns trovärdighet i resultatet. Hade tre självbiografier 
hittats hade resultatet troligtvis stärkts. 
 
Dessa självbiografier valdes för att belysa flickors egna och unika beskrivning av upplevelser 
i kontakten med vårdpersonal. Om studien hade baserats på vetenskapliga artiklar hade 
dessas artiklars författares tolkning visat sig i denna studies resultat, vilket inte är syftet. 
Eftersom syftet är att belysa självskadande flickors upplevelser, kändes det viktigt att komma 
nära flickornas personliga upplevelser och då föll valet på att använda primärkällor. 
Förmodligen hade en studie på vetenskapliga artiklar givit ett bredare material, då de 
innehåller många personers upplevelser och erfarenheter. En empirisk studie hade också 
kunnat ge unika upplevelser men valdes bort eftersom det kan vara svårt att bygga upp ett 
förtroende mellan den som intervjuar och de som deltar i intervjun under denna korta tid som 
studien skulle göras.  
 
Förförståelse fanns inom området självskadebeteende innan studien gjordes, vilket har lett till 
att flickornas situationer känns igen. Malterud (1998) beskriver att medvetenhet om 
förförståelse är bra för att förhindra att gå in i studien med skygglappar. Medan Dahlberg 
(1997) skriver att förförståelse är en förutsättning för att få förståelse, men förförståelsen kan 
också bli ett hinder för objektiviteten (a.a.). För att försöka hålla en så objektiv syn som 
möjligt och för att minimera risken för feltolkningar, har patientperspektivet diskuterats ofta 
under analysens gång. Diskussionen har också varit för att inte tappa rätt synvinkel gentemot 
syftet. 
 
Böckerna är skrivna på svenska, vårt modersmål, vilket optimerade möjligheten att förstå 
upplevelser och känslor i innehållet, liksom nyansskillnader i språket. Enligt Graneheim och 
Lundman (2004) kan innehållet i en analys baseras på personliga upplevelser, varför deras 
tolkning av en analysmetod ansågs lämpad för studien. Analysmetoden har fungerat bra på så 
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vis att den har gett möjlighet att analysera materialet både manifest och latent det vill säga 
både djupt och övergipande. 
 
De fem steg som ingår i innehållsanalysen var lämpliga och medförde att materialet blev 
analyserat på olika abstraktionsnivåer, vilket gjorde det möjligt att ta ut både det manifesta 
och det latenta budskapet. Till en början koncentrerade vi oss på det manifesta budskapet och 
de då valda meningsenheterna analyserades för att kategoriseras, vilket gav ett 
lättöverskådligt innehåll. Som då visade att det manifesta innehållet var otillräckligt för att få 
svar på syftet. Detta ledde till utökning av meningsenheterna, ytterligare analys och ny 
kategorisering där det latenta budskapet kom fram. Det har varit problematiskt att hitta 
adekvata benämningar på kategorier, underkategorier och domäner eftersom den röda tråden 
ska finnas med i hela analysen och belysa ett stort område som ska spegla innehållet i 
resultatet. Efter diskussion och bearbetning växte benämningarna fram. Enligt Polit och Beck 
(2006) och Patton (2002) ska temat ha ett återkommande inslag i analysdelen (a.a.). Temat 
ska spegla resultatet och till slut hittades också denna rätta benämning på temat.   
 
Resultatdiskussion 
I Hälso- och sjukvårdlag (1992:763) står det att vård ska ges med lika villkor för hela 
befolkningen. Likaså står det att vård ska inrymma respekt och värdighet för individen. I 
resultatet visades att lagen följdes, men det visade också övertramp emot denna lag. Bland 
annat framkommer det ett flertal gånger i den valda litteraturen hur flickorna upplever 
vårdpersonals bemötande negativ eftersom de blir nonchalerade. En del personal visar genom 
sitt kroppsspråk eller blickar, sin inställning till flickorna, vilket exempelvis den ena flickan 
fick uppleva på en somatisk akutavdelning. Det stämmer väl överrens med vad Näslund 
(1998) skriver, nämligen att vårdpersonals beteende i allra högsta grad förmedlar attityden till 
patienten. Har personalen nedsättande och avståndstagande inställning märks det på 
kroppsspråk, blickar och tonfall. I Fallons (2003) studie står det att personal på somatisk 
akutavdelning bemött självskadare med negativ inställning och att de hade svårt att se 
självskadarnas behov av emotionellt stöd (a.a.). När bemötandet sker på detta sätt skapas ett 
vårdlidande, för när lidandet förnekas kränks patientens värdighet och situationen förvärras 
av att patienten dessutom befinner sig i ett underläge (Dahlberg et al 2003). I samma anda 
beskriver Lindgren et al (2004) och Lökensgard (1997) hur en oförstående inställning och ett 
ignorerande sätt kan ge känslor av förnedring och undergivenhet. Detta bemötande sker trots 
att det står klart och tydligt i Hälso- och sjukvårdslagen (1992:763) att vård ska främja en god 
relation mellan personal och patienten.  
 
Flickorna nämner personal som uttrycker sin egen personliga ifrågasättande uppfattning om 
självskadebeteende. Även Treolar och Pinfold (1993) och Smith (2002) konstaterar att 
vårdpersonal genom sitt bemötande kan förvärra patientens emotionella situation, vilket går 
strikt isär med vad Hälso- och sjukvårdslag (1992:763) säger, nämligen att god omvårdnad 
bland annat ska innehålla respekt för patientens integritet. Det oprofessionella bemötandet 
från vårdpersonal kan förklaras med det Näslund (1998) belyser, att självskadande personer 
väcker mycket känslor hos personalen, vilket medför att bemötande och förhållningssätt kan 
bli nedvärderande och därmed skada vårdrelationen. Travelbee (1971) skriver redan för 
trettio år sedan om att vårdrelationen ska vara från människa till människa och att 
kommunikationen mellan dessa kan lindra men också förstärka patientens utanförskap.  
 
Resultatet visar vidare hur regler och kommentarer från personalen leder till att flickorna 
avskärmar sig, vilket stämmer överrens med Näslunds (1998) konstaterande att brist på 
förståelse för självskadande människor medför risk för strängt förhållningssätt och att 
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patienten blir ensam med sina känslor. Resultatet bekräftar också självskadebeteendet som ett 
sätt att hantera emotionella upplevelser, utan att vara ett självmordsförsök. Näslund (1998), 
Wallroth och Åkerman (2002), Fallon (2003) och Stain (2004) poängterar att suicidförsök 
inte kan jämföras med självskadebeteende, det sistnämnda är en impulsiv handling och en 
ordlös kommunikation med omvärlden. Självskadebeteendet har en viktig funktion i att 
avleda starkt stegrande känslor, som rädsla, ilska och frustration, genom en stark sensorisk 
upplevelse. Detta förtydligas av Dahlberg et al (2003) som påvisar att människan är sin 
subjektiva kropp, vilken kan uttrycka smärta som ett objekt utanför kroppen och på så sätt 
distanseras smärtan och detta utgör en bit av sjukdomslidande som också är en del av 
lidandet. Medan Travelbee (1971) menar att lidandet som kan vara emotionellt obehag är en 
del av livet och upplevelsen av den är unik och kan utvecklas till en mellanmänsklig 
akutsituation som är mycket allvarlig.  
 
I sina berättelser beskriver flickorna hur de upplever att personalen inte förstår deras tillstånd 
och deras behov av trygghet. Det stämmer överrens med Lindgrens et al (2004) konstaterande 
att patienter upplevt att personalen inte tror på deras emotionella upplevelse som är roten till 
självskadebeteendet. Patienterna har också känt att de är till besvär. Återigen framkommer 
brister i vårdpersonalens bemötande, vilket inte stämmer överrens med vad Hälso- och 
sjukvårdslagen (1992:763) säger, att individens behov av trygghet ska tillgodoses. Studiens 
resultat visar även hur sinnesstämningen hos flickorna förändrades på ett positivt sätt när de 
blev vänligt bemötta av vårdpersonal. Treolar och Pinfold (1993) påpekar att ett sympatiskt 
bemötande hjälper självskadande människor i sin situation. Lindgren et al (2004) poängterar 
att det är av vikt att inge hopp i vårdandet och att se individen och för att motverka ett 
vårdlidande och Travelbee (1971) påtalar i sin interaktionsteori att vårdpersonal ska se och 
möta patienternas individuella lidande. Kirkevold (2000) uttrycker att det kan vara svårt att 
praktiskt utföra Travelbees teori då sjukvården visar tendenser till att bli mer och mer 
standardiserad och effektiviserad. Men Dahlberg et al (2003) betonar att det ska skapas 
utrymme där lidandet blir bekräftat, vilket i sin tur kan leda till hälsoutveckling. Näslund 
(1998) menar att det är av stor vikt att personalen har god kunskap om självskadebeteende för 
att kunna förstå och möta denna patientgrupp, i annat fall skadas vårdrelationen. Vad är det 
då som gör att en del personal kan bemöta bra och andra mindre bra? Dahlberg et al (2003) 
menar att somlig vårdpersonal är rädda för att involvera sig med patienten, vilket hindrar en 
god relation. Bland et al (2007) skriver att vårdpersonal upplever att självskadare söker 
uppmärksamhet när de självskadar sig. Detta synsätt gör att personalen retar upp sig och 
därmed blir de mindre sympatiska i bemötandet. Men förklaring är förstås inget försvar för 
personalens oprofessionella bemötande. Beteendet rimmar illa med Hälso- och 
sjukvårdslagens (1992:763) betoning på respekterande och värdig vård.  
 
Det framkommer i resultatet att flickorna känner sig bekräftade när vårdpersonal lyssnade till 
dem och tog dem på allvar, vilket medförde att tilliten till personalen började gro. Lindgren et 
al (2004), Lindseth et al (1999) och Lökengard (1997) beskriver på liknande sätt hur positivt 
bemötande, så som att ge god tid, lyssna till det som sägs verbalt och icke verbalt, gör att 
patienterna känner sig bekräftad och stärker deras självkänsla. På så sätt skapas även 
förtroende och tillit mellan patient och vårdpersonal. Näslunds (1998) påpekande om att 
personalens attityd visar sig genom kroppsspråket kan även relateras till denna positiva 
påverkan. Likaså poängterar Näslund (1998), Lindgren et al (2004) att det krävs förståelse 
och god kunskap för att kunna bemöta på ett varmt och bra sätt. Det kan kopplas samman 
med vad Travelbee (1971) skriver om att vårdpersonal ska använda sin personlighet 
terapeutiskt för att kunna möta patienten där hon/han befinner sig. Detta bemötande faller i 
god jord för flickorna och här agerar personalen efter Hälso- och sjukvårdslagen (1992:763). 
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Effekten av personals positiva engagemang visar sig också i nästkommande del av resultatet. 
De visar att när personal engagerar sig tillsammans med flickorna i olika vardagsaktiviteter 
känner patienterna hoppfullhet inför framtiden. Det stämmer överrens med vad Lindgrens et 
al (2004) och Lindseths (1999) påstående om att när patienterna får tid stärks deras 
självkänsla, vilket i sin tur gör dem mer positiva till omvärlden och hoppfulla inför framtiden. 
I Socialstyrelsen (2004 a) påtalas det att regeringen anser att det är viktigt att ta reda på hur 
självskadande flickor bemöts inom hälso- och sjukvården. Denna strävan känns betryggande 
då studiens resultat visar på stora skillnader i bemötandet.  
 
Nationell psykiatrisamordning (2006) konstaterar att självskadande patienter har upplevt 
förödmjukande vård, bland annat i form av neddrogning. Förekomsten av drogning påvisas 
även i studiens resultat. Smith (2002) berättar att patienter upplevt att de fick mediciner, 
endast för att tystas ner och lugnas. Även detta går emot strävan i Hälso- och sjukvårdslagen 
(1992:763) eftersom god vård ska innehålla respekt, integritet, värdighet och 
självbestämmande för patienten. Men enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) kan 
patienter behandlas mot sin vilja.  
 
I resultatet framkommer det att flickorna upplever behandlingsvak som mycket besvärligt. 
Lökensgard (1997) bekräftar att en del patienter upplever obehag av att tvångsmässigt 
övervakas. Andra patienter upplever behandlingsvaket som en trygghet, vilket inte 
framkommer i studiens resultat. Flickorna beskriver att behandlingsvaket framkallade 
sorgsenhet och gråt. Detta stämmer väl överrens med Nationell psykiatrisamordning (2006) 
påpekande, att olika sorters tvångsvård, som exempelvis behandlingsvak, väcker mycket 
starka känslor.(a.a.) Den ständiga iakttagelsen från personal bidrog till att flickan inte kunde 
sköta magen på en vecka. Dahlberg et al (2003) beskriver detta fenomen med att människans 
revir upplevs som privat och att behöva klä av sig inför främmande personal kan innebära en 
kränkning mot individen. Kläder är ett naturligt skydd och det kan finnas en motvilja att klä 
av sig (a.a.). Flickorna i studiens berättelse upplevde att behandlingsvaket till slut blev 
provocerande. Fallon (2003) påpekar att vårdrestrektioner som går ut över patienternas 
rättigheter och autonomi väcker känslor som ilska och frustration. Både Lökensgard (1997) 
och Travelbee (1971) betonar att en god omvårdnad bottnar i bra kommunikation mellan 
patient och personal. Vilket inte stämmer överrens med resultatet då flickorna inte förstod att 
behandlingsvaket var en metod från att skydda dem från självskada.  
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1992:763) ska en god vård innehålla självbestämmande 
och integritet för individen. Vården ska så långt som det är möjligt genomföras i samråd med 
patienten. Samtidigt säger Lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) att tvång ska 
genomföras så skonsamt som möjligt med stor hänsyn till patienten. I resultatet framkommer 
det dock att flickorna ofta kände sig tvingade till olika saker och att deras självbestämmande 
blev ifråntaget. I Socialstyrelsen (2008 a) belyses det att utövande av tvångsvård i minsta 
mån ska påverka patientens självbestämmande och integritet. Motsatsen framkommer tydligt 
i resultatet. Situationen som denne belyses av Dahlberg et al (2003), vilka menar att patienter 
som inte förstår meningen med vården, vid till exempel tvång, kan få en känsla av 
underlägsenhet, var på ett vårdlidande bli ett faktum.  
 
Resultatet visar att flickorna utagerade när de kände sig svikna av personal vilket ofta ledde 
till bältesläggning. Treloar och Pinfold (1993) betonar att vårdpersonalens bemötande kan 
göra patienten mer upprörd och förvärra den emotionella situationen. I sina berättelser 
beskriver flickorna sina hemska upplevelser av bältesläggning. För dem var det som i en 
skräckfilm. Nationell psykiatrisamordning (2006) bekräftar att patienter upplevt det 
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förödmjukande att ligga i bälte. Vidare betonar Socialstyrelsen (2009) att tvångsvård ska 
innehålla ett humant bemötande. Resultatet visar att detta är en förväntning som inte uppfylls 
då flickorna upplevde bältesläggning som en fruktansvärd tvångsåtgärd. Upplevelserna om 
tvångsvård beskrivs av Dahlberg et al (2003) som menar att det är genom kroppen vi har 
tillgång till omgivningen och att människans revir är viktigt att ta hänsyn till. Göra intrång i 
människors revir kan upplevas obekvämt. Flickorna beskriver hur fruktansvärt det är att bli 
fastlåst. Dahlberg et al (2003) påpekar att det också kan vara så att patienten inte förstår 
meningen med tvångsvården, och en upplevelse av vårdlidande kan skapas. Tvångssituationer 
kan även ge känslan underlägsenhet för patienten. Detta stämmer med flickornas upplevelse 
kring bältesläggning. Flickorna beskriver att de ofta upplevt att bältesläggning kändes som ett 
straff, som en påföljd efter att exempelvis blivit arga och kastat saker. I resultatet 
framkommer det också att flickorna i samband med bältesläggning blev tvångsmedicinerade. 
Flickorna fick känslan att de blev neddrogade för att personalen inte klarade av dem. Smith 
(2002) berättar att patienter ofta fick mediciner bara lugna ner dem. Även Nationell 
psykiatrisamordning (2006) belyser att patienter upplevt att de blivit neddrogade. 
 
I resultatet finner vi även upplevelser om kroppsvisitering. Travelbee (1971) menar att 
faktorer som kan störa patientens välbefinnande ligger på sjuksköterskans ansvar. I samma 
anda påpekar Socialstyrelsen (2008 a) att vårdpersonalen har ansvar för att tvångsvård ska 
ske med stor respekt för patienten. Dahlberg et al (2003) skriver att avklädning inför 
främmande personal kan innebära en känsla av att vara skyddslös och det är en kränkning 
gentemot personen, vilket studiens resultat också visar. I berättelsen beskriver flickorna 
vidare att personalen verkade tro att kroppsvisiteringen var okej bara för att personalen var av 
samma kön. Lökensgard (1997) poängterar att en känsla av undergivenhet kan uppstå om 
bemötandet består av en oförstående attityd. Det framkommer i resultatet att flickorna blir väl 
bemötta av viss vårdpersonal, vilket egentligen ska vara en självklarhet men det som 
genomsyrar flickornas upplevelser är ett respektlöst bemötande i flera situationer, vilket 
bryter mot Hälso- och sjukvårdslag (1992:763). I Nationell psykiatrisamordning (2006) 
betonas det att ett felaktigt bemötande och agerande vid tvångsvård skadar patientens tillit till 
vården. Enligt Dahlberg et al (2003) skapas då ett vårdlidande. I Socialstyrelsen (2004 b) 
påvisas det brister på kunskap inom området självskadebeteende. Lindgren (2004) påpekar att 
självskadebeteendet sällan omnämns i vetenskaplig forskning, vilket kan förklara en del av 
det bristfälliga bemötandet. Det framkommer i Socialstyrelsen (2004 a) att Regeringen anser 
det viktigt att ta reda på hur bemötandet är mot självskadande flickor, vilket förhoppningsvis 
kan ett bli ett steg framåt eftersom denna studie visar på stora skillnader och brister i 
vårdpersonals bemötande av självskadande människor.  
 

SLUTSATS 
 
Det framkommer tydliga brister i vårdpersonals bemötande vilket leder till ett vårdlidande för 
flickorna. Studien lyfter fram oprofessionellt bemötande i olika situationer. Detta trots att 
Travelbee förmedlade betydelse av kunskap om ett bra bemötande redan för mer än trettio år 
sedan, när hon beskrev betydelsen av interaktion mellan människor. Vidare betonade 
Travelbee vikten av att ta reda på patientens upplevda situation och därigenom få ett 
utgångsläge för att bättre kunna hjälpa patienten till god psykisk hälsa. Kan orsaken till 
vårdlidandet vara att det inte finns utrymme för individuellt bemötande när vården blir allt 
mer standardiserad? Vi tror att tidsbristen och generaliseringen gör att det inte skapas 
utrymme för att verkligen se individens specifika behov, vilket leder till större lidande och 
vårdlidande. Socialstyrelsen belyser att det idag finns kunskapsbrist inom området och att 
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relativt lite forskning finns om hur självskadande flickor upplever vården. Mer forskning som 
ger ökar kunskap och mer förståelse kan leda till en bättre vård för dessa självskadande 
flickor, om den nya kunskapen tillämpas ute i verksamheten. Vi vill därför med denna studie 
ge en inblick i flickornas unika upplevelser och därmed förmedla en djupare förståelse för 
dem. Vi hoppas att vårdpersonal genom denna studie kan få en djupare förståelse som de 
sedan kan ha med sig av i bemötandet med dessa självskadande flickor. 
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BILAGA 1 
 
Tabell 2. Exempel på analysgenomförande. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Under- 
kategori 

Kategori Tema 

”Akuten igen. 
Medicinakuten. 
Personalen kände 
igen mig. Några gick 
fram och hälsade på 
mig, skakade på 
huvudet och sa: 
– Sofia, är du här nu 
igen? 
Andra gav mig bara 
en blick. Jag visste 
så väl vad den 
betydde!”  
(Åkerman, 2005, s 7) 

Personalen 
kände igen 
flickan. Några 
gick fram och 
hälsade på 
henne och 
skakade på 
huvudet och 
sa: 
– Är du här nu 
igen. 
Andra gav 
henne bara en 
blick som 
flickan så väl 
visste vad den 
betydde. 

Flickan 
känner att 
personal har 
tröttnat på 
henne/är till 
besvär 

Att känna 
sig kränkt 

Upplevelser 
av 
personalens 
förhållnings- 
sätt 

Att mötas med 
ett respektlöst/ 
respektfullt 
bemötande  

””Det måste kännas 
hemskt”,  säger en 
av personalen på 
Blåhake. Jag 
försöker förklara för 
henne att det som är 
hemskt är att jag 
behöver ta till 
sådana metoder för 
att kunna hantera 
ångesten.  (Pålsson, 
2004, s 34) 

Personalen 
säger att det 
måste kännas 
hemskt. 
Flickan får 
förklara för 
personalen att 
det hemska är 
att hon måste 
självskada sig 
för att hantera 
sin ångest. 

Flickan 
känner sig 
inte 
förstådd i 
sin sjukdom 

Att inte 
känna sig 
förstådd 

Upplevelser 
av 
personalens 
förhållnings- 
sätt  

Att mötas med 
ett respektlöst/ 
respektfullt 
bemötande  

””Kärleks- 
metoden”  kallade 
hon den själv, och 
det var ett bra namn. 
Hon överöste mig 
med kärlek och 
omtanke och aldrig 
ens en antydan till 
anklagelse dök upp i 
våra samtal.” 
(Åkerman, 2005, s 
30) 

Flickan kände 
att personalen 
förstod henne. 
Personalen 
överöste henne 
med omtanke 
och kärlek. 
Personalen 
anklagade inte 
flickan. 

Flickan 
känner sig 
sedd, 
bekräftad 
och inte 
anklagad. 

Att känna 
sig 
bekräftad 

 Upplevelser 
av 
personalens 
förhållnings- 
sätt 

Att mötas med 
ett respektlöst/ 
respektfullt 
bemötande  
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Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Under- 
kategori 

Kategori Tema 

”Jag förbli lugn 
och när jag skurit 
klart grönsakerna 
räcker jag William 
kniven. Han sköljer 
av den och stoppar 
tillbaka den i lådan 
igen som han sedan 
låser.  
Jag skrattar. Ett 
befriande skratt, 
för just nu känner 
jag mig fri. 
”Jag klarade det!” 
skriker jag och 
hoppar jämfota av 
glädje. 
”Klart du gjorde”, 
säger William. 
Jag är glad att han 
gav mig 
förtroendet.” 
(Pålsson, 2004, 
s.259)  
 

Flickan är lugn 
efter det hon 
skurit 
grönsakerna. 
Personalen 
sköljer av 
kniven och 
låser in den i 
lådan. Flickan 
skrattar för 
hon känner sig 
fri.    – Jag 
klarade det! 
Utbrister 
flickan i ett 
befriande 
skratt. – Klart 
att du gjorde 
säger 
personalen. 
Flickan är glad 
över att hon 
fått 
förtroendet till 
att använda 
kniven.  

Flickan 
känner sig 
glad över att 
ha fått 
förtroendet 
och känner 
sig betrodd. 

Känslor kring 
personalens 
engagemang 

Upplevelser 
av 
personalens 
förhållnings- 
sätt 

Att mötas med 
ett respektlöst/ 
respektfullt 
bemötande  

”Man hade piller 
för symptomen, 
piller för 
sjukdomen, piller 
för biverkningarna, 
piller för att kunna 
sova, piller för att 
vara vaken, piller 
för att skratta, 
piller för att gråta, 
piller för att inte 
slåss, piller för att 
leva!” (Åkerman, 
2005, s 20)  
 

 Flickan 
upplevde att de 
hade mediciner 
för alla 
känslor.  

Medicinera 
bort känslor  

Känslor om 
medicinering  

Upplevelser 
av 
personalens 
förhållnings- 
sätt 

Att mötas med 
ett respektlöst/ 
respektfullt 
bemötande 
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Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Under- 
kategori 

Kategori Tema 

”Jag ansåg att 
isoleringen var det 
mest korkade 
påhittet sedan den 
där idioten till 
vuxenpsykiatriker 
kommit på 
behandlingsvaket 
som skrämselmetod 
för olydiga och 
svårbehandlade 
självskadare.” 
(Åkerman, 2005, s. 
51) 

Flickan 
upplever 
isoleringen 
som dum och 
behandlingsva
ket som en 
skrämselmetod  

Ogillar 
behandlings
vaket 

Känslor om 
behandlings- 
vak 

Upplevelser 
av tvång 

 Att mötas 
med ett 
respektlöst/ 
respektfullt 
bemötande  

”Jag är här 
frivilligt men ni 
försöker 
tvångsbehandla 
mig! Ni har ingen 
rätt att tvinga mig 
till saker, ert jobb 
är att motivera 
mig.” (Pålsson, 
2004, s 202) 
 

 Flickan 
upplever att 
vården 
försöker tvinga 
henne till saker 

Försöker 
tvinga 
henne 

Att bli 
tvingad  

Upplevelser 
av tvång 

Att mötas 
med ett 
respektlöst/ 
respektfullt 
bemötande 

”Jag har 
läderremmar runt 
vristerna, runt 
magen och runt 
handlederna. Jag 
känner paniken. 
Den kommer inte 
smygande utan 
kastar sig över 
mig.” (Pålsson, 
2004, s 194)  

Flickan ligger i 
bälte, och 
känner panik 

Panikkänsla  Känslor om 
bältes- 
läggning  

Upplevelser 
av tvång 

Att mötas 
med ett 
respektlöst/ 
respektfullt 
bemötande 

”Efter 
förnedringen gick 
jag tyst och satte 
på mig en 
sjukhusskjorta och 
lade mig för att 
sova.” (Åkerman, 
2005, s 121) 

Flickan 
upplever 
kropps- 
visiteringen 
som en 
förnedring 

En 
förnedrande 
känsla  

Att bli 
kropps- 
visiterad  

Upplevelser 
av tvång  

Att mötas 
med ett 
respektlöst/ 
respektfullt 
bemötande  
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