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Sammanfattning  

Bakgrund: Patienter med självskadebeteende utsätts för bristande bemötande 

och stigmatisering, såväl av allmänhet som av hälso- och sjukvården. Med ett 

bristande bemötande och stigmatisering kan patientens lidande öka, vilket är 

paradoxalt då hälso- och sjukvårdens syfte är att minska lidande. Som 

omvårdnadsteoretisk ram användes Katie Erikssons teori om lidande.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelser av stigmatisering inom 

hälso- och sjukvården hos personer med självskadebeteende. 

Metod: En kvalitativ induktiv studie med fenomenologisk ansats genomfördes 

genom att djupintervjua tre deltagare om deras upplevelser av stigmatisering 

inom hälso- och sjukvården.  



Resultat: Tre rubriker framkom vid dataanalysen: Nedvärderande och 

fördömande, misstroende och förminskande samt oförstående, obekräftande 

och kunskapsbristande. Resultatets essens lyder: Stigmatiserande 

bemötande inom hälso- och sjukvården är att behöva utstå nedvärderande 

kommentarer, fördömanden, att bli misstrodd och förminskad, att inte bli 

förstådd eller bekräftad, vilket leder till att den stigmatiserade får ett ökat 

lidande, anklagar sig själv, skäms och tappar hoppet.                           

Slutsats: Stigmatisering av personer med självskadebeteende sker inom 

hälso- och sjukvården och leder till ett ökat lidande. Det räcker inte med 

ökade teoretiska kunskaper i ämnet, utan det behövs även träning i hur dessa 

kunskaper ska omsättas, då bemötandet riskerar att försämras när 

personalens egna känslor tar överhanden. 
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Abstract  

Background: It has been shown that patients with non-suicidal self-injury 

(NSSI) are exposed for the lack of personal treatment and stigmatization. The 

lack of personal treatment and stigmatization may increase the suffering of 

the patient which is paradoxical, since the aim of the health care is firstly to 

reduce suffering. As a nursing theory Katie Ericsson’s Theory of suffering was 

used.  

Aim: The aim of this study was to describe the experiences of stigmatization 

within the health care against people with NSSI. 

Method: A qualitative study with phenomenological approach was made by 

means of in-depth interviews. Three participants were interviewed with focus 

on their experience of the phenomena of stigmatization within the health care. 



 

 

Result: Three headlines were shown from the data analysis: Deprecatory and 

denunciation, distrust and diminishing, uncomprehending, unconfirmed and 

lack of knowledge. The essence of the result reads: Stigmatization and 

personal treatment in the health care is to endure deprecatory comments, 

denunciation, being distrusted, and diminished, and not being understood or 

confirmed, which leads to increased suffering for the persons who accuse 

themselves with feelings of shame and hopelessness. 

Conclusion:  As the result indicates it is not enough to increase theoretical 

knowledge about the subject but also training in this subject will be needed, 

though it has been shown that the personal treatment gets worse because of 

the emotions of the staff. 
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Inledning 

Personer med psykisk ohälsa utsätts för stigmatisering eftersom det än idag finns 

uppfattningar om att dessa personer skulle vara farliga, smittsamma och således 

mindre önskade i samhället (Björkman & Lundberg, 2014). Det är olika faktorer som 

bidrar till stigmatisering, såsom psykiatrins udda behandlingsmetoder historiskt, som 

lobotomi och kallbad, men bidragande är också medias bild av psykiatrin, där ofta 

behandlingsresistenta och problematiska fall presenteras (ibid.). Personer har beskrivit 

att de förväntar sig ett negativt bemötande av sin omgivning till följd av sin psykiska 

ohälsa (Dinos, Stevens, Serfaty, Weich & King, 2004). Personer med 

självskadebeteende har beskrivit ett dåligt bemötande av vårdpersonal, där lidandet 

nonchalerats och där personal på grund av okunskap har starka förutfattade meningar 

om hur en person med självskadebeteende är (Eriksson & Åkerman, 2012). I en 

rapport från SBU (2015) som fokuserar på erfarenheter och upplevelser av bemötande 

och hjälp bland personer med självskadebeteende sammanfattas att 

självskadebeteende är svårt att förstå för såväl allmänheten som för hälso- och 

sjukvårdspersonal och att personerna kan upplevas provocerande när de söker vård 

efter att ha skadat sig själva vid upprepade tillfällen. Personer med 

självskadebeteende beskrivs som emotionellt sårbara där de egna upplevelserna bakåt 

i tiden ofta inte bekräftats av omgivningen (Linehan, 1993). Då patienten sedan inte 

heller blir bekräftad inom hälso- och sjukvården, som när vårdpersonal inte är 

empatiska och professionella, medför att patienten utsätts för ett ökat lidande (ibid.). 

En specialistutbildad sjuksköterska inom psykiatrisk vård arbetar med att främja hälsa 

och minska lidande, och utifrån detta perspektiv bör inte en patients upplevelse tolkas 

endast utifrån en psykiatrisk diagnos (Hedelin, 2006). Detta styrks av Psykiatriska 

riksföreningen och Svensk sjuksköterskeförening (2014) som förespråkar att en 

specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård ska bidra till att öka kunskap och 

förståelse för psykisk ohälsa i samhället, samt använda ett förhållningssätt som gagnar 

professionens anseende och allmänhetens tillit. Vidare bedriver den 

specialistutbildade sjuksköterskan en humanistisk psykiatrisk omvårdnad, med vård 

på lika villkor (ibid.). Historiskt uppkom vårdandet med syfte att lindra en persons 

lidande, men paradoxalt nog kan det ofta vara så att vården istället skapar ett ökat 

lidande för personen (Eriksson, 1994). Patienter har vittnat om att deras lidande har 

förminskats av hälso- och sjukvården och att deras självskadebeteende ignorerats 

(Eriksson & Åkerman, 2012). Det finns ett behov av ökade kunskaper och förbättrat 

förhållningssätt gentemot patienter med självskadebeteende inom hälso- och 

sjukvården, för att minska risken för vårdlidande som kan uppstå vid stigmatisering i 

kontakten med just hälso- och sjukvårdspersonal (Eriksson & Åkerman, 2012; 

Nationella självskadeprojektet, 2015). Föreliggande pilotstudie kan leda till ökade 

kunskaper som är relevanta för den specialistutbildade sjuksköterskan inom 

psykiatrisk vård, som genom dessa kunskaper kan uppmärksamma och påtala hur 

fenomenet visar sig inom hälso- och sjukvården i allmänhet och inom 

specialistpsykiatrin i synnerhet. 
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Bakgrund 

Stigmatisering 

Ordet stigmatisering härrör från att ”ärra” och används inom samhällsvetenskaperna 

som en benämning på social stämpling (Nationalencyklopedin, 2014). Stigmatisering 

är ett fenomen som hör ihop med värderingar av olika sociala roller i samhället 

(Björkman & Lundberg, 2014). Det bildas när människor delar upp vad som är 

normalt och vad som inte är normalt, utifrån människors olikheter (Link & Phelan, 

2006). Uppdelningen leder till ytterligare social uppdelning, ett ”vi” och ett ”dem”. 

Stigmatisering gentemot personer med psykisk ohälsa finns i samhället och består i en 

rad negativa attityder och uppfattningar där allmänheten upplever rädsla och misstro, 

vilket leder till ett avståndstagande och undvikande (ibid.). Stigmatisering sänker 

självförtroendet hos personer med psykisk ohälsa (Link, Struening, Neese-Todd, 

Asmussen & Phelan, 2001), men kan också påverka en person på flera sätt beroende 

på när stigmatiseringen upplevs, som vid diagnossättning, behandling, 

offentliggörande av diagnosen eller vid socialt samspel (Dinos, Stevens, Serfaty, 

Weich & King, 2004). Stigmatisering kan leda till diskriminering vilket i sin tur kan 

leda till försämrad psykisk hälsa med fortsatt stigmatisering som följd (Lundberg, 

2010). Vidare kan stigmatisering hindra personer från att söka hjälp eller bidra till att 

de vägrar sjukhusinläggning på grund av oro över att utsättas för ytterligare 

stigmatisering (ibid.). Patienter med självskadebeteende har beskrivit att det 

förekommit professionell stigmatisering i form av respektlöshet, vilket förmedlat en 

känsla av att ha blivit behandlad som ett objekt alternativt som en sak utan själ 

(Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004). Specialistutbildade sjuksköterskor 

inom psykiatrisk vård har beskrivit att vården av denna patientgrupp innebär starka 

känslor av maktlöshet över att inte kunna hjälpa dessa personer samt som en utmaning 

som kan innebära att hela tiden behöva vara på sin vakt och med en känsla av att när 

som helst kunna bli lurad (Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007). Vidare har 

sjuksköterskorna beskrivit att när känslor av frustration uppstår finns det risk att tappa 

kontrollen över de egna känslorna, vilket exempelvis kan leda till ett beteende som 

förödmjukar patienten (ibid.).  

 

Självskadebeteende 

Självskadebeteende kan definieras på olika sätt, dels som en upprepad, impulsiv 

handling där det uppstår en skada på huden, där syftet inte är att begå självmord, utan 

som en handling för att lindra den upplevda ångesten (Lindgren, 2011). Hudskadan 

kan uppstå genom att personen skär, rispar, bränner, slår eller biter sig (Nock & 

Favazza, 2009). En vidare definition av självskadebeteende/självdestruktivt beteende 

är handlingar riktade mot den egna kroppen, såsom att exempelvis skära sig, 

överdosera tabletter eller droger, svälja föremål, hoppa från hög höjd, alternativt mer 
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subtila handlingar såsom sexuell självexploatering eller genom att försumma såväl 

fysiska som psykiska behov (Nationella självskadeprojektet, 2014). Beteendet kan 

förstås som en snabb, men övergående, lättnad från den inre emotionella smärtan 

(Favazza, 1996). 

 

En självskadehandling kan leda till suicid även om det från början inte var syftet med 

handlingen, på grund av att handlingarna är just självdestruktiva och impulsiva och 

riskerar att gå för långt, med död som följd (Sterner, 2006). Ett stort antal forskare 

inom området har efterfrågat en egen diagnos för beteendet, Non-suicidal self-injury 

(NSSI), vilket togs i beaktande inför arbetet med den amerikanska 

psykiatriklassifikationen DSM-5 som kom ut 2013 (Selby, Kranzler, Fehling & 

Panza, 2015). Anledningen till önskemålet om en egen diagnos är att 

självskadebeteende endast funnits med som ett symtom under diagnoserna emotionell 

instabil personlighetsstörning och borderline personlighetsstörning, men att beteendet 

kan uppstå även utan dessa diagnoser. Dock kom den tänkta diagnosen NSSI inte med 

som en egen diagnos, utan hamnade under sektion 3 för tillstånd som kräver mer 

forskning (ibid.). Patienter med självskadebeteende beskrivs ofta som en 

svårbehandlad patientgrupp där behandlarens egna känslor som hopplöshet, skuld, 

svek och sorg riskerar att projiceras på patienten (Frances, 1987). Personer med 

självskadebeteende beskrivs ibland som utåtagerande och uppmärksamshetssökande 

(Perseius, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2005). Nationella självskadeprojektet är ett 

projekt som startades 2011 då Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans 

med regeringen i en överenskommelse enades om att samordna och utveckla 

insatserna med målet att minska antalet personer med självskadebeteende (Nationella 

självskadeprojektet, 2015). För att uppnå målet behöver det tidiga omhändertagandet 

förbättras där behovet av vård hos personer med självskadebeteende tillgodoses. 

Självskadebeteende förekommer mer frekvent inom hälso-och sjukvården idag 

jämfört tidigare, vilket skulle kunna bero på att kunskaperna inom ämnet ökat 

betydligt sedan 1990-talet, där fler fall kan uppmärksammas idag (ibid.). Det råder 

konsensus i att förekomsten är störst bland ungdomar och unga vuxna (ibid.).  

 

Perseius (2012) beskriver att personer med självskadebeteende ofta har en 

komplicerad relation till hälso- och sjukvården i stort. Självskadebeteendet i sig 

väcker olika känslor hos vårdpersonalen, såsom osäkerhet, vanmakt och stress (ibid.), 

där den specialistutbildade sjuksköterskans kunskaper och agerande har stor 

betydelse.  Nationella självskadeprojektet (2015) påtalar att bemötandet av personer 

med självskadebeteende är avgörande för huruvida det blir en god vård eller inte. Ett 

negativt bemötande kan leda till iatrogena skador där patientens tillit till personalen 

minskar eller där självskadebeteendet ökar (ibid.).  
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Teoretisk referensram 

Eriksson (2000) beskriver vikten av att se varje patient som en unik person genom att 

vara en god lyssnare och undvika rutinmässighet. Vårdpersonalen behöver våga möta 

personen som lider, och våga ge någonting av sig själv (ibid.). Eriksson (1994) 

belyser lidandet som fenomen, att lida innebär en strid mot något. Hur en människas 

livssituation ser ut för övrigt spelar en stor roll inför hur lidandet hanteras (ibid.). 

Psykiatrisjuksköterskan kan underlätta för den lidande patienten enbart genom att visa 

en gedigen respekt och förståelse samt genom att validera patienten i dennes lidande 

(Perseius, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2005). Eriksson (1994) skiljer på tre olika 

former av lidande. Sjukdomslidande som är relaterat till sjukdomen och det 

outhärdliga som personen upplever och som föranleder självskada. Livslidande som 

är kopplat till hela personens livssituation där ofta existentiella funderingar 

förekommer, och där personen med självskadebeteende kan fråga sig varför livet 

blivit som det blivit. Vårdlidandet uppkommer i vårdsituationen, när patienten blir 

obekräftad i sitt lidande eller rent av blir kränkt (ibid.). Om vårdpersonal inte ser 

lidandet bakom personens beteende finns risk att personen ses som manipulativ och 

utspelande, vilket kan leda till att vårdpersonalen visar brist på respekt, förståelse och 

bekräftelse (Perseius, 2012). I dessa fall bidrar vårdsituationen till att förstärka 

patientens lidande, som Eriksson (1994) benämner som ett vårdlidande. Föreliggande 

pilotstudie kommer att belysa vårdlidandet eftersom studiens syfte är att låta patienter 

med självskadebeteende beskriva sina upplevelser av stigmatisering inom hälso- och 

sjukvården. Det finns i dagsläget relativt få kvalitativa studier, där personer med egna 

ord beskriver sina upplevelser av stigmatisering (Björkman & Lundberg, 2014). 

Vidare beskrivs att forskning på bemötande av självskadebeteende hos såväl barn, 

ungdomar och vuxna, har varit sparsam och där personer själva sällan har fått uttrycka 

sina upplevelser av vad som har varit till hjälp för dem (SBU, 2015). Enligt 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (2014), innebär psykiatrisk 

omvårdnad att stärka en persons känsla av att ha kontroll över sitt eget liv, att stärka 

hanteringen av såväl meningslöshetskänslor som hanteringen av sjukdomen och dess 

symtom. Psykiatrisjuksköterskan ska bidra till positiva hälsoprocesser och lindrat 

lidande för patenten (ibid.).  

 

Problemformulering 

Den specialistutbildade sjuksköterskan inom psykiatrisk vård ska kunna leda, fördela 

och prioritera omvårdnaden i arbetet med patienter med självskadebeteende samt för 

att implementera och sprida resultatet av vård på lika villkor för denna patientgrupp. 

Det är paradoxalt att patienter som söker vård och hjälp riskerar att bli försämrade på 

grund av stigmatisering och bristfälligt bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Genom beskrivning av fenomenet stigmatisering och med ökade kunskaper kan 
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problemet uppmärksammas med förhoppning om minskad stigmatisering av personer 

med självskadebeteende som följd. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av stigmatisering inom hälso- och 

sjukvården hos personer med självskadebeteende. 

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes med kvalitativ och induktiv metod med en fenomenologisk 

ansats, där informanter djupintervjuades. Fenomenologi grundades av Husserl som en 

filosofi kring år 1900 och har sedan utvecklats av både Heidegger, Sartre och 

Merleau-Ponty (Kvale & Brinkmann, 2009). Ansatsen fokuserar på människans 

livsvärld och den fenomenologiska forskaren frågar vad essensen av ett visst fenomen 

är personen med självskadebeteende som upplever fenomenet (Polit & Tatano-Beck, 

2012). Det fenomenologiska perspektivet innebär att uppmärksamma dessa personers 

vardagsvärld och dagliga tillvaro (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Målet med den fenomenologiska ansatsen är att utforska och förstå 

världen utan att förminska, förringa eller våldföra sig på den, utan istället förhålla sig 

fullständigt öppen och följsam till fenomenet som undersöks (Dahlberg, Drew & 

Nyström, 2001). Essensen beskrivs som det som bestämmer vad ett fenomen är, och 

det som gör att fenomenet inte skulle existerat om inte essensen fanns (ibid.).  

 

Urval 

Personer med självskadebeteende tillfrågades om deltagande i studien av sin ordinarie 

behandlare på psykiatriska öppenvårdsmottagningar i ett län i södra Sverige. Personer 

som uppfyllde kriterierna för studien tillfrågades om deltagande under ett sedvanligt 

uppföljningsbesök under hösten 2015 och våren 2016, och tilldelades ett 

informationsbrev till deltagare där information om studien och kontaktuppgifter till 

intervjuarna fanns (Bilaga B). Inklusionskriterierna var att personen skulle ha 

erfarenhet av specialistpsykiatrisk vård, ha haft självskadebeteende i minst ett år samt 

ha en pågående psykiatrisk öppenvårdskontakt. Exklusionskriterierna var ålder under 

18 år samt försämrat psykiskt hälsostatus där personen uppvisat tydliga tecken på 

försämring till sin ordinarie behandlare. En person som var intresserad av deltagande 

kontaktade informanterna via kontaktuppgifterna på informationsbrevet, och intervju 

inbokades. De två övriga informanterna hade sagt till sin behandlare att de var 
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intresserade av att delta, och att intervjuarna fick ta kontakt med dem via telefon, där 

respektive intervjutillfällen bokades in. Före varje intervju skrev informanterna på 

varsitt samtyckesformulär. Samtliga tre informanter var kvinnor. Bortfallet kan inte 

redovisas då de tillfrågande behandlarna inte har berättat hur många de tillfrågat och 

hur många som tackat nej till deltagande. Enligt de tillfrågande behandlarna 

tillfrågades få personer relaterat till att behandlarna bedömde att många av patienterna 

föll bort genom exklusionskriteriet om försämrat psykiskt hälsostatus.    

 

Datainsamling 

Tre djupintervjuer genomfördes, då denna typ av intervjuer är den främsta 

datainsamlingsmetoden för fenomenologiska studier (Polit & Tatano-Beck, 2009). I 

fenomenlogiska studier beskriver informanten sina upplevda erfarenheter genom 

djupintervjuer, då målet för intervjuaren är att få inträde i informantens livsvärld och 

därmed få tillgång till den levda upplevelsen (ibid.), vilket passar föreliggande studies 

syfte. Det var önskvärt att informanterna berättade så fritt som möjligt om hur de 

upplevt fenomenet stigmatisering inom hälso- och sjukvården, och därför ställdes till 

en början en övergripande fråga. Öppningsfrågan löd ”Har du upplevt stigmatisering 

inom hälso- och sjukvården, att du känt att du blivit bedömd eller felaktigt/respektlöst 

bemött på grund av att du har ett självskadebeteende?”. Intervjuarna ställde sedan 

följdfrågor för att få ytterligare djup samt för att fånga informantens upplevelse av 

fenomenets variationer och detaljer (Polit & Tatano- Beck, 2009). Genom att validera 

informanten i dennes känslor när upplevelser beskrivs kan det underlätta för denne att 

öppna sig och berätta om de egna erfarenheterna (ibid.). Intervjuaren behöver hålla 

sig öppen, och hålla sin förförståelse åt sidan och samtidigt vara medveten om att den 

egna förförståelsen finns, för att fånga upp allt informanten säger och inte anpassa 

intervjun efter den förförståelsen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Under intervjuerna eftersträvade intervjuarna att behålla denna 

öppenhet för att kunna fånga det oförutsägbara samt hela tiden med tålamod att vänta 

in informanten så att fenomenet gavs tillräcklig tid att visa sig (ibid.).  

Följande följdfrågor hade förberetts: Hur bekant är du med begreppet stigmatisering? 

Vad tror du om det? Vad tror du stigmatisering har för konsekvenser? Varför tror du 

att psykisk ohälsa i allmänhet och självskadebeteende i synnerhet är stigmatiserande 

överhuvudtaget? Kan du berätta om hur du kom i kontakt med hälso- och sjukvården? 

Hur mådde du? Hur kom det sig att du sökte hjälp? Vad erbjöds du för hjälp? Vilken 

typ av vård har du mest erfarenhet av, psykiatrisk heldygnsvård/psykiatrisk 

öppenvård/somatisk vård eller BUP? När startade självskadebeteendet? Ser du någon 

skillnad på bemötandet mellan olika vårdformer? Kan du beskriva hur stigmatisering 

känns? Kan du urskilja vilken känsla det är som är primär? Vad tror du kan minska på 

stigmatisering? Följdfrågorna ställdes enbart om informanten inte redan gett svar på 

frågorna genom öppningsfrågan. En av intervjuarna utförde två av intervjuerna och 
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den andra intervjuaren utförde en intervju. Varje intervju spelades in och 

transkriberades sedan ordagrant. 

 

Databearbetning 

Fenomenologisk analysmetod innebär ett sökande efter ett sätt att beskriva meningen 

med en upplevelse och ofta genom att identifiera en essens samt meningsenheter och 

kluster (Polit & Tatano-Beck, 2009). Analysarbetet skedde i olika steg (Giorgi, 1997). 

I första steget igenomlästes de transkriberade intervjuerna flera gånger för att få en 

känsla för helheten. I andra steget delades texten in i meningsenheter för att lättare 

kunna hantera det omfattande datamaterialet. Meningsenheterna bildades där texten 

förändrades eller övergick i ett annat spår, vilket markerades i texten. I detta steg 

tydliggjordes innehållet som framkommit i de olika meningsenheterna och detta 

beskrevs med ett vardagligt språk för att enklare formulera innebörden och göra 

meningsenheterna så beskrivande som möjligt. Meningsenheterna blev 19 till antalet 

och genom att dessa lästes igenom flera gånger så växte en större uppdelning fram 

och tydligare fördelning framkom. När dessa åskådliggjordes blev det tydligt att 

identifiera hur fenomenet var uppbyggt (Giorgi, 1997). I det tredje steget 

kondenserades meningsenheterna i tre övergripande kluster. Fjärde och sista steget i 

analysfasen innebar att försöka hitta strukturen av fenomenet genom att använda det 

tidigare stegets resultat. I detta skede framkom en helhet i fenomenets uppbyggnad 

och hur de olika meningsenheterna under varje kluster relaterade till varandra, och 

vad som bildade essensen (ibid.). De olika klustren står för fenomenets variationer 

och essensen står för det konstanta, det som inte varierar och det som gör fenomenet 

till vad det är. Vid essensen beskrivs också vad stigmatisering leder till.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Patientlagen (SFS 2014:821) verkar för att se till patientens bästa och till patientens 

självständighet, autonomi och medverkan. En potentiell risk med studien skulle kunna 

vara att informanten i anslutning till intervjun tillfälligt försämras. Vid en eventuell 

tillfällig försämring under eller efter intervjun fanns möjlighet att erbjuda informanten 

stöd av intervjuarna, vilka båda har erfarenhet av att arbeta med personer med 

självskadebeteende. I andra hand kunde även informantens ordinarie behandlare 

kontaktas, efter informantens samtycke. För att tillgodose informanternas behov av 

integritet och autonomi beaktades informantens behov av stöd i intervjusituationen 

där informanten till exempel tilläts ta pauser vid behov (Helgesson 2006). Studien 

genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) då ändamålet med 

forskningen skall leda till ny kunskap som både gagnar människan och samhället i 

stort. Nyttan med studien är att stigmatisering uppmärksammas och kan leda till 

fördjupade kunskaper med ett förbättrat förhållningssätt gentemot denna patientgrupp, 

vilket anses överväga risken för enskilda deltagare i studien.  
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Informanterna gavs tydlig, detaljerad muntlig samt skriftlig information om studien 

och erhöll även information om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

innan de lämnade sitt skriftliga informerade samtycke (Bilaga B). Informanterna fick 

initialt lämna ett muntligt samtycke till sin behandlare om att de kunde tänka sig att 

delta i studien och att de samtyckte till att bli kontaktade av intervjuarna, om de själva 

inte tog kontakt med intervjuarna. Det skriftliga samtyckesformuläret undertecknades 

av informanten före intervjun. Informanten gavs tid att förstå syftet med intervjun och 

studien (Helgesson, 2006). Deltagarna informerades också om att datamaterialet 

skulle förvaras i ett låst skåp som enbart behöriga hade tillgång till. Efter genomförd 

analys kasseras datamaterialet i en dokumentförstörare. Sedvanlig patientförsäkring 

gäller för samtliga deltagare i studien. 

Studien har godkänts av den lokala etikprövningsgruppen vid Akademin för Hälsa 

och välfärd vid Högskolan i Halmstad med Dnr; 01 2015/411. Vidare har även 

studiens genomförande godkänts av berörd verksamhetschef (Bilaga A).  

Resultat 

Dataanalysen utmynnade i följande tre kluster som står för informanternas 

upplevelser av fenomenet: Nedvärderande och fördömande, misstroende och 

förminskande samt oförstående, obekräftande och kunskapsbristande.  

Nedan följer fenomenets essens samt en presentation av vad fenomenet stigmatisering 

har för konsekvenser. Därefter kommer de tre olika klustren att presenteras.  

Essens 

Stigmatiserande bemötande inom hälso- och sjukvården är att behöva utstå 

nedvärderande kommentarer, fördömanden, att bli misstrodd och förminskad, att inte 

bli förstådd eller bekräftad, vilket leder till att den stigmatiserade får ett ökat lidande, 

anklagar sig själv, skäms och tappar hoppet.    

Stigmatiseringens konsekvenser 

Samtliga informanter beskrev ett vårdlidande, ett ökat lidande i samband med vård, i 

samband med att de utsattes för stigmatisering inom hälso- och sjukvården. Två av 

dem beskrev det som hopplöshet/uppgivenhet, medan den tredje beskrev det som att 

hon skämdes för att hon var svag och inte passade in, och kände sig kränkt och 

oförstådd. Informanterna beskrev att det känts hopplöst innan de fick rätt hjälp, att det 

känts som att de inte orkat kämpa mer, att de velat ge upp, att de varit hopplösa fall 

och att de aldrig skulle bli bättre för att de kanske förblev utan hjälp. En av 

informanterna beskrev det stigmatiserande bemötandet som att hälso- och sjukvården 

hjälpte dig åt det hållet, mot kanten, för att kunna bocka av och få ett problem mindre. 

Hon menade att stigmatiserande bemötande är farligt, och att det rent av kan bli 

livsfarligt för dem som redan har erfarenhet av dålig vård.  
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En informant beskrev att hon först var självanklagande för att hon inte fick den hjälp 

hon behövde. Hon tänkte att hon kanske inte varit tillräckligt tydlig, eftersom hon 

berättat om sin problematik samt uppvisat symtom för olika vårdgivare under flera år, 

utan att ha fått rätt hjälp. Men när hon väl blev förstådd, utan att ha gjort något 

annorlunda, insåg hon att hon hade skyllt på sig själv under många år och att den 

personen som förstod också varit hennes sista hopp och utväg. Hon menade att det var 

avgörande vem hon träffade den gången. Informanterna var eniga om att de tror att 

deras lidanden kunde varit mindre om de träffat/blivit lotsade till rätt hjälp tidigare.  

Till slut fick jag en remiss till VPM. Det var efter att jag rest mig och gick ut 

från psykologen en dag när hon frågade hur jag tyckte att behandlingen det 

sista året gått. Dåligt, sade jag. Och det sa hon med. Så då kände jag ju att 

inte ens psykologen kan hjälpa mig. Det finns ingen hjälp att få, minns jag att 

jag tänkte.  

En informant beskrev hur det var att sitta hos en psykolog, dit hon kommit av en 

anledning, och där hon upplevde att hon inte blev bekräftad för att sedan lämna mötet 

med ökad ångest, ett ökat lidande samt med tankar på att det inte är värt det. Vid 

stigmatiserande bemötande upplevde informanterna att de egna nedvärderande 

tankarna ökade och att de då vände ännu mer mot sig själva, vilket blev 

bekymmersamt eftersom de redan innan vänt mycket inåt, mot sig själva.   

/…/ska man bemöta människor så här för att de har kontakt med VPM, då 

tänkte jag ”är det värt det liksom?” Och då blev det väldigt mycket tankar /…/ 

att man inte ville leva och detta liksom. Och då var jag nära på att bli inlagd, 

och det berodde ju mycket på honom (läkaren), att han fick mig att känna mig 

så, alltså värdelös som människa liksom. Att så här kommer det se ut resten av 

mitt liv, för jag kommer ju alltid ha kontakt med VPM liksom, och då tänkte 

jag, vad är det för liv att leva om man inte får hjälp när man behöver det. 

Informanterna tänkte sig in i hur omgivningen, och i hur hälso- och 

sjukvårdspersonalen såg på dem, med syfte att förstå varför stigmatisering 

överhuvudtaget uppkommer. Informanterna beskrev att de får känslor av skam och 

skuld vid självskada, trots att de för egen del tyckte att måendet tillfälligt lättade när 

de självskadade. De berättade att de skämdes inför omgivningen och att de skämdes 

inför hälso- och sjukvårdspersonal. De menade att de skämdes för att de visste att de 

gjorde fel, och som en informant sa man är ju inte korkad, man vet att man inte ska 

göra så och vidare man ska inte prata om att man skadar sig. Känslor av skam och 

skuld uppkom också för att de kände sig säkra på att andra människor tyckte att de var 

konstiga, att andra skulle ha svårt för att förstå hur man kan skada sig själv, att en 

depression åtminstone skulle vara lättare för andra att förstå. En av informanterna 

trodde att man ansågs konstig, på grund av att den som är sjuk skiljer sig från 

mängden, och för att omgivningen verkar tro att det finns mediciner mot allt, vilket 

det inte gör. Vidare menade hon att många som inte mår dåligt och som lever ett bra 
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liv, inte vet vad det innebär att må på det här sättet och att de personerna lätt får 

fördomar och ser ner på personer med psykisk ohälsa. 

En informant sa att hon inte önskade annat än att folks fördomar försvinner, och att 

det är fördomarna som har gjort att hon själv skäms så mycket. En av informanterna 

fick en tanke om att hon kanske rent av stigmatiserade sig själv, eftersom hon valde 

att ta avstånd från såväl vänner som familj, för att hon skämdes så mycket. För 

samtidigt så önskade hon att utbildning i ämnet ökade, med syfte att minska på 

fördomarna och för att omgivningen och hälso- och sjukvården skulle förstå att den 

som är sjuk faktiskt gör så gott hen kan.  

En av informanterna berättade hur det var att få höra att hon troligen hade borderline 

personlighetsstörning, ur aspekten i hur man ser på sig själv och hur andra ser på en, 

efter att ha varit självdestruktiv och känt sig annorlunda i flera år.  

Läkaren sa ”du har nog inte en förlossningsdepression”. Jag svarade ”jo, 

men det är det” för jag ville liksom inte inse att det kunde vara något 

annat./…/ och då sa han det ”vet du vad, jag tror att du har borderline”. /…/ 

och det var som ett slag i mitt ansikte, det var så här, nänänä, jag har inga 

psykiska sjukdomar, jag är inte psykiskt störd. /…/ det fanns inte på min 

världskarta. En förlossningsdepression visste jag ju skulle gå över nån gång. 

Jag har fått ett barn, och det är inte konstigt. /…/ Jag blev jättearg på honom 

och sa ”här sitter du, du är inte psykolog liksom, du är inte psykiatriker, nu 

går jag härifrån” typ, och så gick jag därifrån och åkte direkt till biblioteket 

och tog alla böcker jag kunde om borderline. 

 

Kluster I: Nedvärderande och fördömande 

Samtliga informanter beskrev bemötandet som något definitivt avgörande, och 

förklarade att bemötandet skedde både verbalt och icke-verbalt. Informanterna 

upplevde att det tog onödigt lång tid innan de fått den rätta hjälpen och att vägen dit 

kantades av bristande bemötande. Flera negativa upplevelser av stigmatiserande 

bemötande beskrevs, från såväl BUP, primärvård, ungdomsmottagning och 

specialistpsykatri.  

Psykologen kändes väldigt dömande som människa över lag. Det kunde liksom 

vara att jag sa att jag känner inte för att leva, ”nähä, varför gör du inte det?”.  

Alltså det var sånt (kallt/kalt) bemötande. /…/ De jag har träffat sen efter det 

var mer såhär /…/ ”att det är okej att känna så”.  De kunde liksom bekräfta 

min känsla, det var inte dumt, utan ”man känner så ibland, och det som spelar 

roll är vad du gör med den känslan” /…/ Psykologen ifrågasatte det, och jag 

visste ju inte själv varför, och då kände jag mig, hon dömde mig och jag satt 

där och kände mig jättedum, för att jag liksom kände som jag gjorde.  
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Två av informanterna beskrev händelser i samband med självskada, där de nu i 

efterhand kan se att de blev behandlade fel, fördömande och utifrån att de hade ett 

självskadebeteende. Den ena händelsen var på IVA efter en tablettintoxikation, där 

patienten kände sig så kränkt och där hon skämdes över att ta upp en plats som 

behövdes av andra, efter att läkaren ifrågasatt hennes handling på ett nedvärderande 

sätt. Samma nedvärderande ifrågasättande skedde av en sjuksköterska, inne på en 

psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning, där patienten hade skadat sig själv i 

ångestdämpande syfte och sedermera lämnats ensam kvar på badrumsgolvet med 

endast en uppmaning om att tvätta av sig och gå in på sitt rum.  

En informant upplevde negativt bemötandet på mödravård och förlossning som hon 

själv kopplade till det faktum att hon hade psykisk ohälsa och hade kontakt med 

psykiatrisk öppenvård. Hon hade tidigare bara hört goda rykten om den underbara 

personalen där, men hon upplevde bemötandet som helt tvärtom. I det negativa 

bemötandet ingick nonchalans, fördömanden och nedvärderande kommentarer.  

Informanterna var eniga om att de många gånger lagt skulden på sig själva när de 

varit utsatta för bristande bemötande och stigmatisering, och att de först i efterhand 

kunnat inse att det troligen varit stigmatisering de varit utsatta för.  

Informanterna beskrev att det är vanligt att de fått dömande frågor relaterat till 

självskadebeteendet och att frågan ”varför” inte alltid ställts i samband med 

självskada. Det upplevdes också nedvärderande att ha fått kommentarer om att man 

efter utförd självskadehandling upptar en plats från somatiskt sjuka.  

 

Kluster II: Misstroende och förminskande 

En informant beskrev tydligt hur det var när hon blev misstrodd och ifrågasatt 

relaterat till att hon också hade psykisk ohälsa. Informanten hade ett gallstensanfall 

och sökte akut men när de läste henne journaler och såg att hon hade psykiatrisk 

öppenvårdskontakt samt psykiatriska diagnoser fick hon flera olika kommentarer 

såsom ”har du verkligen ont egentligen?” ”Är det inte bara något psykiskt?” ”Är det 

inte så att du bara inbillar dig detta?” och ”Det här ska du nog ta med psykiatrin”. 

Informanten träffade sedan en överläkare på akuten som sa att han inte trodde att hon 

hade så ont, utan att hon skulle lära sig leva med smärtan istället. Informanten kom 

åter efter att ha varit på vårdcentralen och fått en remiss och träffade då samma 

överläkare på akuten som sa ”jaha, och nu har du till och med fått en remiss också, 

alltså räckte det inte med att vi sa att du har ingenting här att göra”. När det sedan 

upptäcktes att informanten hade gallsten som krävde operation, fick hon ändå ingen 

ursäkt.  
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En informant beskrev hur det var när hon sökte hjälp på sin vårdcentral för ett 

somatiskt problem, och där läkaren uppmärksammade att hon nyligen varit inlagd i 

psykiatrisk heldygnsvård, och då började ifrågasätta de somatiska problemen som en 

undran om de var självåsamkade. Informanten märkte att läkaren trodde att det var så, 

men att han direkt trodde på henne när hon dementerade påståendet. Sådana händelser 

beskrevs som något som bidrog till en rädsla inför framtida vårdbehov, att man ska bli 

misstrodd bara för att man har psykisk ohälsa och självskadebeteende med sig i 

bagaget. Informanten menade att det var som att få som en stämpel på sig, att på 

grund av att man har skadat sig tidigare eller haft ett självskadebeteende, så skulle det 

alltid vara aktuellt och förevigt hänga med. 

 

Kluster III: Oförståelse, obekräftande och kunskapsbristande 

En informant belyste att det stigmatiserande bemötandet kunde uppstå när hälso- och 

sjukvårdspersonal inte visste hur de skulle bemöta, och då istället inte bemötte alls, 

varpå informanten själv fick ta första steget. Vidare menade hon att personal ofta var 

väldigt snälla, nästan för snälla, när man ibland snarare kunde behöva att någon satte 

ner foten eller stod på sig. Informanterna upplevde att personal lätt gav upp i samtal, 

inte väntade in eller ansåg att patienten själv skulle bett om hjälp och berättat vad som 

behövdes trots att det ibland varit väldigt tydligt vad patienten var i behov av.  

Informanterna beskrev hur det var när de till slut skulle få bättre anpassad hjälp efter 

respektive långa processer, men när denna ”hjälp” inte bekräftade eller förstod. Starka 

känslor av besvikelse och ökat lidande uppstod när specialistpsykiatrin inte kunde 

bekräfta ens lidande och när personal inte kunde förstå hur de skulle kunna hjälpa en. 

En informant beskrev hur hon inom psykiatrisk heldygnsvård upplevde att 

personalens egna känslor ibland kom emellan när de inte visste hur de skulle hantera 

situationen, att de ibland blev arga och kom med otrevliga kommentarer. Det beskrevs 

hur skevt det kunde bli efter att under lång tid strävat efter hjälp och att det då blev en 

sån tacksamhet över att äntligen ha kommit till rätt instans att man gjorde sin 

psykiatribehandlare till sin livlina, även fast behandlaren i fråga inte riktigt förstod 

eller kunde bekräfta ens lidande helt och hållet.  

Att inte bli förstådd eller bekräftad inom specialistpsykiatrin medförde ytterligare 

besvikelse för informanterna, eftersom förväntningarna var högre och det funnits ett 

hopp inför att få hjälp via just denna instans. En informant beskrev sin besvikelse över 

att inte bli förstådd och bekräftad på en psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning: 

/…/det är klart att man inte kan klicka med alla och att alla är olika och 

sådär. Men ibland har jag ändå känt att jag faktiskt verkligen har varit 

besviken på att de inte hanterade situationen på ett annat sätt, för de jobbar ju 
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faktiskt på den avdelningen liksom, där man tycker att de borde förstå eller 

borde se. 

Det var olika aspekter som kunde upplevas som icke-bekräftande i kontakt med 

specialistpsykatrin. Exempel som angavs var att inte bli hälsad på i ett väntrum, att 

personal inte pratade med en under många timmar på en psykiatrisk 

heldygnsvårdsavdelning och känslan av ignorans eller att inte erbjudas någon tröst när 

man var ledsen. Vidare beskrevs olika aspekter som kunde upplevas som icke-

bekräftande i kontakt med somatisk hälso- och sjukvård, såsom att ens somatiska 

besvär ifrågasattes relaterat till att man hade kontakt med specialistpsykiatrin eller att 

ens somatiska besvär ifrågasattes relaterat till att det patienten hade ett 

självskadebeteende och att besvären således skulle kunna varit självåsamkade. Det 

upplevdes även som icke-bekräftande när personal inte vågade fråga eller konfrontera 

en efter en självskadehandling, eller när handlingen tolkades som en suicidal handling 

trots att det inte var det.  

Han (läkaren) hade ingen kunskap överhuvudtaget hur han skulle tackla en 

sån situation (utförd självskada). /…/ Det ligger inte hos mig, och det har jag 

fått lära mig att acceptera nu, att det var aldrig mitt fel. Det har jag gått och 

trott i jättemånga år, så det har vi fått jobba jättemycket med i DB T:n, att det 

är inte mitt fel liksom. Men det har tagit flera flera år att inse det liksom. Det 

är lättare att hantera nån som inte förstår, /…/ nån som inte kan nånting om 

nånting än nån som kan. Jag har lättare att acceptera en människa som inte 

har kunskap om saker och ting, /…/ det är helt okej, men en människa som kan 

och har kunskap som inte hjälper, då blir jag bara frustrerad och ledsen och 

man känner sig så hjälplös. 

 

Informanterna gjorde liknelser till hur det hade varit vid somatisk sjukdom, och en av 

informanterna sa att om en person ramlat och slagit ett knä som behöver sys, så ges 

den hjälpen direkt, ingen människa skulle bli hemskickad med ett köttsår. Hon 

menade att ha en tung ryggsäck med psykisk ohälsa kunde göra att du inte fick någon 

hjälp, medan om du var mycket somatiskt sjuk så togs det tag i och betades av.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet av fenomenologisk analysmetod passade studiens upplägg och syfte, eftersom 

avsikten var att beskriva fenomenet stigmatisering och nå en essens i hur 

stigmatisering upplevs för de som utsätts för det.  Det gav en gedigen beskrivning av 

stigmatisering, som gav tillträde till informanternas livsvärld och deras totala 
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upplevelse av fenomenet. Att belysa stigmatiseringen i just hälso- och sjukvården, och 

inte enbart i psykiatrin diskuterades mellan intervjuarna. Intervjuarna ville intervjua 

specialistpsykiatriska patienter, eftersom det är inom detta ämne intervjuarna 

specialiserar sig. Intervjuarna ville samtidigt låta personerna berätta om deras totala 

erfarenheter av stigmatisering, alltså även i övriga kontakter med hälso- och 

sjukvården, då det stigmatiserande bemötandet påverkar personens psykiska ohälsa, 

även när det sker utanför psykiatrin. Vald omvårdnadsteori, Katie Erikssons teori om 

lidande, genomsyrar hela resultatet genom att det är så det beskrivs av informanterna. 

Med endast tre intervjuer är det svårt att tala om studiens generaliserbarhet, vilket inte 

heller är det primära i kvalitativa studier, men resultatet bekräftar tidigare forskning, 

samt belyser fenomenet som tydligt visar att det finns stora utvecklingsbehov i frågan.   

Analysmetoden krävde att alla förkunskaper lades åt sidan, men med förståelse över 

att kunskaperna ändå fanns, för att behålla en öppenhet i varje intervju. Detta behövde 

ständig påminnelse, då förkunskaperna lätt pockade på uppmärksamheten under 

intervjuerna, genom att försöka förmedla att intervjuaren inte behövde ställa 

följdfrågor eller fråga ”varför” och så vidare, med tron på att svaren redan fanns. 

Detta var något som upplevdes bli bättre och bättre under intervjuernas gång, vilket 

skulle kunna tyda på att kvaliteten skulle bli bättre och bättre med fler intervjuer. Det 

visade sig vara svårt att rekrytera informanter utifrån planerat urvalsförfarande, med 

rekrytering genomförd av ordinarie behandlare på de utvalda psykiatriska 

öppenvårdsmottagningarna. Initialt var tanken att rekrytera från endast en sådan 

mottagning i länet, men denna planering fick på grund av otillräcklig respons utökas 

efterhand till att slutligen omfattat samtliga vuxenpsykiatriska mottagningar inom 

länet. Svårigheterna i rekryteringen kan ha berott på att det uppstod ett filter i 

samband med att behandlarna tillfrågade personer om deltagande, och att de då gjorde 

en subjektiv restriktiv selektering, där många patienter föll bort genom att de 

bedömdes som försämrade. En del behandlare uttryckte också oro över att patienterna 

skulle försämras genom att delta, vilket ytterligare försvårade rekryteringsprocessen. 

Svårigheten att rekrytera informanter skulle också kunna vara en konsekvens av att 

denna patientgrupp stigmatiseras i hälso- och sjukvården genom att de inte ges 

möjlighet att själva ta ställning och uttrycka sitt perspektiv. Det visade sig att samtliga 

av informanterna var positiva till att delta i studien och att få möjlighet att uttrycka sitt 

perspektiv för såväl sin egen som för medpatienters skull, med syfte att bryta 

tystnaden och öka kunskaperna i ämnet. Initialt fanns ett exklusionskriterie för 

patienter som vårdats inom psykiatrisk heldygnsvård de två senaste månaderna, då det 

skulle tyda på att patienterna var i försämrad fas och för sköra för deltagande. Efter 

diskussioner med handledaren beslutades att patienten själv är den som bäst kan 

avgöra om det är lämpligt eller inte att delta i studien. Initialt fanns ett 

inklusionskriterie som sa att informanten skulle ha erfarenhet av psykiatrisk 

heldygnsvård, vilket kom upp till diskussion då det var svårigheter att rekrytera 

informanter. Diskussionen ledde till att detta inklusionskriterie ströks, då konsensus 
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nåddes i psykiatrisk heldygnsvård inte behöver betyda att informanten har mer 

vårderfarenhet än en person utan erfarenhet av sådan vård.  

Intervjumaterialet blev omfattande och samtidigt helt konsekvent mot syftet, vilket 

gjorde att allt material var användbart vid dataanalysen, vilket ses som en fördel med 

studien.  

 

Resultatdiskussion 

Vilket essensen och den röda tråden genom resultatet vittnar om så innebär 

stigmatisering inom hälso- och sjukvården hela spektret av negativa känslor för 

patienten, från att känna sig obekräftad och inte tagen på allvar till att uppleva ett 

vårdlidande som riskerar att utsläcka det lilla hopp som finns. Vårdlidandet i sig har 

egentligen inget samband med själva sjukdomen, utan uppkommer i mötet mellan 

patienten och vårdpersonalen (Eriksson, 1994). I en studie om just vårdlidande 

(Dahlberg, 2002) bildas en central innebörd som säger att vårdlidande är att bli 

förnekad som en lidande människa. Vårdlidandet delas in i fyra kategorier: kränkning 

av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård 

(Eriksson, 1994). I resultatet framkommer samtliga av ovan nämnda kategorier, och 

skiljer sig inte mycket från de kluster som dataanalysen resulterade i, vilket tyder på 

att vårdlidande och stigmatisering går hand i hand, och att det är ett vårdlidande att 

utsättas för stigmatisering inom hälso- och sjukvården. Kränkning av värdigheten 

uppkommer när patienten känner att hen befinner sig i en beroendesituation eller 

fråntas sitt egenvärde (Eriksson, 1994), vilket är det som beskrivs av samtliga 

informanter när de blir kränkta eller sedda som ett självskadande objekt. Fördömelse 

och straff uppstår när personalen tror sig veta bäst vad det är patienten behöver och 

hur en idealpatient ska vara (Eriksson, 1994), vilket beskrivs av informanterna när 

deras lidande nonchaleras samt under rubriken nedvärderande och fördömande. 

Maktutövning sker när personalen bestämmer över patienten, som exempelvis när 

personalen blir kontrollerande och utnyttjar patientens beroendeställning. Utebliven 

vård kan vara okunskap och en oförmåga att se vad patienten behöver (Eriksson, 

1994), vilket beskrivs av informanterna som att inte bli tagna på allvar, att inte bli 

bekräftade samt svårigheten med att få vård på rätt nivå.  

Genom att vårdlidandet är så centralt påverkas även de andra formerna av lidande. 

Sjukdomslidandet kan tänkas bli förvärrat vid stigmatisering, eftersom 

sjukdomslidandet handlar om grundtillståndet som vid självskadebeteende ofta 

handlar om ohanterbar ångest och självförakt. När lidandet inte bekräftas och när 

behandlingen inte är tillfredsställande upplever patienten förvärrad ångest och initialt 

med ökat självförakt, eftersom patienten lägger skulden på sig själv. Livslidande hör 

ihop med att inte bli sedd, hörd eller förstådd (Eriksson, 1994), vilket av 



 

 16 

informanterna beskrivs som ett av huvuddragen i fenomenet stigmatisering. 

Livslidandet kan bli ett hot mot personens existens (Eriksson, 1994), vilket händer när 

informanterna upplever sig bli ifråntagna det lilla hopp som finns.  

Med underlaget som erhållits genom de tre intervjuerna kunde problemet ringas in om 

hur personer med självskadebeteende upplevde bemötandet från personal inom hälso- 

och sjukvården. Det stigmatiserande bemötandet fanns representerat i hela 

vårdkedjan. Varför är det så? Det går inte att endast skylla på okunskap, för då skulle 

inte problemet finnas i specialistpsykiatrin där det till och med finns specifika 

kunskaper i ämnet samt där personal ofta får fortlöpande utbildning i problematiken. 

Enligt Nationella självskadeprojektet (2015) är det inte enbart patienter som har svårt 

att förstå och läsa av andra människor vid känslomässigt dysreglerat tillstånd, utan 

även personalen påverkas på detta sätt. Att som personal känna rädsla, ilska, 

frustration, maktlöshet eller känna sig manipulerad när en patient självskadar kommer 

att påverka bemötandet, då personal som är känslomässigt påverkad har svårare att 

både förstå och bemöta patienten på det sätt som hen egentligen vill och har 

kunskaper om. Det är mycket begärt att personal inte får påverkas känslomässigt 

samtidigt som dåligt bemötande och stigmatisering kan leda till att patientens mående 

försämras, trots vård, där tilltron till vården kan minska samt utsläcka det lilla hopp 

som finns. Det kan tolkas som att det inte räcker med utbildning, kunskap och goda 

intentioner i vården för patienter med självskadebeteende, eftersom personalens 

känslor verka ha företräde vid skarpa situationer. Av den anledningen verkar det 

rimligt att förena utbildningen och kunskaperna med exempelvis gruppdiskussioner, 

simuleringsövningar, debriefing och processhandledning för att vara mer än teoretiskt 

förberedd på känslosamma händelser.  

Med minskad tilltro till vården riskeras att patienten inte söker vård trots att det är 

befogat, med risk för ytterligare försämrat mående eller där hopplösheten tar 

överhanden och där allvarliga självskadehandlingar eller suicid blir följden. I en 

studie av Schomerus och Angermeyer (2008) styrks denna risk där  patienter med 

psykisk ohälsa inte söker sjukvård på grund av såväl självstigmatisering som 

förväntad stigmatisering eller diskriminering. Självstigmatisering omnämns i en av 

våra intervjuer, där informanten menar att hon säkerligen stigmatiserar sig själv 

genom att hon under sin långa sjukdomstid varken involverat anhöriga eller vänner, 

på grund av skam, skuld och med rädsla över vad de ska tycka om henne om hon 

berättade sanningen. Samtliga informanter uttrycker att det vore enklare att ha en 

somatisk sjukdom istället för psykisk ohälsa, utifrån att det skulle vara mindre 

skamfyllt, enklare att söka hjälp, och med större chans att bli tagen på allvar och då 

erbjudas vård på rätt nivå. Informanterna menar att det finns skillnader även i olika 

psykiatriska diagnoser, att en depression till exempel skulle vara mindre 

stigmatiserade än självskadebeteende.  
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Informanterna upplevde att de blev nonchalerade och misstrodda, och att de behövde 

kämpa för att få vård på rätt nivå. Deras smärta, såväl den fysiska som den psykiska, 

togs inte på allvar och informanterna var eniga i tron på att misstroddheten berodde på 

deras bakgrunder med psykisk ohälsa. Genom att arbeta utefter personcentrerad vård 

(McCane & McCormack, 2013) kan man möta dessa personer på ett annat sätt och ge 

utrymme för större delaktighet i vården. Med personcentrerad vård kan en allians 

mellan personal och patient uppstå, där patienten känner sig sedd, hörd och förstådd. 

Då finns större chanser för att minska vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande. 

På basen av personcentrerad vård så öppnas ytterligare möjligheter upp för att 

personen själv kan uppge vad hen behöver mest (McCane och McCormack, 2013). 

Med en god allians finns det större chanser för att nå behandlingsresultat hos personer 

med borderline personlighetsstörning, där självskadebeteende ofta är representerat 

(Barnicot, Katsakou, Bhatti, Savill, Fearns & Priebe, 2012). Som en av informanterna 

beskrev med att det inte upplevdes vara tillräckligt med att personalen var snäll, utan 

att de även behövde sätta gränser och ibland sätta ner foten för att hjälpa patienten att 

komma vidare. Med en god allians är det troligen enklare att vara gränssättande, då 

patienten i och med den goda alliansen också har ett förtroende för personalen och 

med det lättare för att acceptera gränssättningen.  

Det har framkommit mycket ny kunskap inom detta område de senaste åren, ändå 

beskrivs fortfarande omfattade brister (Nationella självskadeprojektet, 2014). Det är 

en utmaning för den specialistutbildade sjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad 

att implementera dessa nya kunskaper och som Nationella självskadeprojektet (2015) 

menar, arbeta utefter tillgänglig kunskap, systematiskt följa upp insatserna och 

utforma program baserat på detta. Föreliggande studie kan göra hälso- och 

sjukvårdspersonal uppmärksamma på patienters upplevelse av hur det faktiskt är att 

utsättas för stigmatisering, vad stigmatisering är för dem och vad det leder till såväl 

emotionellt som praktiskt.  

 

Konklusion 

Syftet med föreliggande pilotstudie var att beskriva stigmatisering inom hälso- och 

sjukvården hos personer med självskadebeteende. Resultatet visar att stigmatisering 

och bristande bemötande upplevs av personer med självskadebeteende inom olika 

instanser inom hälso- och sjukvården. De upplever att de blir nedvärderade, 

fördömda, misstrodda, förminskade, oförstådda, obekräftade och bemötta med för lite 

kunskap. De är eniga i att detta bemötande är grundat i stigmatisering. Upplevelsen 

leder till att lidandet ökar, att patienten anklagar sig själv, skäms och tappar hoppet.  
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Implikation 

Stigmatisering av psykisk ohälsa och självskadebeteende existerar trots att det finns 

mycket kunskaper, vilket blir tydligt eftersom stigmatiseringen är aktuell även inom 

specialistpsykatrin. Genom att belysa stigmatiseringen av självskadebeteende och 

patienters upplevelser av fenomenet kan problematiken uppmärksammas och arbetas 

med på mer strukturella sätt, med målet att hälso- och sjukvården ska få lindra lidande 

och inte bidra till ökat lidande. Vidare forskning om vad som behövs för att minska på 

stigmatiseringen och förbättra bemötandet av denna patientgrupp, behövs. Det vore 

värdefullt att studera vårdpersonalens upplevelser i frågan, gärna genom att ge 

konkreta fall där personalens känslor involveras, för att få så verklighetstrogna svar 

som möjligt. Även patientens upplevelse av vad som varit till hjälp för dem, behöver 

studeras. Implementeringen av det aktuella kunskapsunderlaget behöver ske på alla 

nivåer i vårdkedjan och av samtliga professioner som möter patienter med 

självskadebeteende. Genom att påminna medarbetare om lättillgängligt 

kunskapsunderlag utifrån senaste forskningen så finns det större chans att de 

teoretiska kunskaperna, som ofta redan finns, omsätts i praktiken. Uppenbarligen 

finns mycket av gammalt inarbetat arbetssätt kvar ute i verksamheterna, varpå det är 

av stor vikt att studerande och nyanställda får ta del av denna nya kunskap och att tid 

avsättes för att säkerställa att personer med självskadebeteende får det bemötande som 

kan hjälpa dem att fokusera på förbättrat mående istället för tvärtom. Den 

specialistutbildade sjuksköterskan inom psykiatrisk vård behöver tid för att kunna 

utveckla arbetet, och med hjälp av rätt resurser från verksamheten, kunna förbättra 

förhållandena för denna patientgrupp med relativt enkla medel. Om personen med 

självskadebeteende blir tagen på allvar och får ett bekräftande bemötande kan en god 

allians skapas vilket ger goda förutsättningar för att personens lidanden kan minskas.  
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Högskolan i Halmstad aljoha14@mail.hh.se 

 

Alexandra Källström                                             

Leg. Sjuksköterska 

Studerar till specialistsjuksköterska i psykiatri 

Akademin för Hälsa och Välfärd  

Högskolan i Halmstad alekal14@mail.hh.se 

  

Handledare: 

Henrika Jormfeldt 

Docent i omvårdnad 



BILAGA A  

 

henrika.jormfeldt@hh.se 

035-167786 

 

 

Intyg om godkännande av projektets genomförande 

 

Jag godkänner härmed att studien ”Upplevelser av stigmatisering inom vården hos personer med 

självskadebeteende” genomförs enligt ovan. 

 

_____________________________________________ 

Ort, datum 

 

_____________________________________________ 

Verksamhetschefs underskrift 

 

 

_____________________________________________ 

Telefonnummer  

 



         BILAGA B 

 

Informationsbrev till deltagare 

 

Informationsbrev till deltagare  

 

Förfrågan om deltagande i studien ”Upplevelser av stigmatisering inom hälso-och sjukvården 

hos personer med självskadebeteende”. 

 

Bakgrund och syfte 

Personer med psykisk ohälsa upplever ofta stigmatisering, både inom vården och av samhället i stort. 

Stigmatisering innebär att personer med psykisk ohälsa kan bli orättvist bemötta och märkta av sin 

diagnos/sina symtom. Det har visat sig att patienter med självskadebeteende ofta blir stigmatiserade 

inom hälso- och sjukvården, med sämre bemötande och negativa attityder som följd. Syftet med vår 

studie är att beskriva upplevelser av stigmatisering inom hälso- och sjukvården hos personer med 

självskadebeteende. 

 

Förfrågan om deltagande 

Personer med självskadebeteende som har inbokade besök under en tidsbestämd period på en 

vuxenpsykiatrisk mottagning i Halland kommer att tillfrågas om deltagandet i studien. För att kunna 

delta i studien ska du ha haft självskadebeteende i minst ett år, och ha erfarenhet av psykiatrisk 

specialistsjukvård. Du kommer inte att vara aktuell för intervju om verkar vara försämrad i ditt 

mående. 

Vad innebär din medverkan?  

Din medverkan innebär att du kommer att tillfrågas av din behandlare på din mottagning om du vill 

delta i studien. Om du vill delta i studien kommer det innebära att du intervjuas av någon utav oss två 

sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska i psykiatri, om dina erfarenheter av 

stigmatisering inom hälso- och sjukvården. Intervjuerna kommer att spelas in.  

Finns det några fördelar med att medverka i studien? 
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Fördelen med att delta i studien är att du får berätta själv om dina upplevelser och att detta problem 

uppmärksammas och att undersökningen kan leda till en fördjupad kunskap för hälso- 

sjukvårdspersonal. 

Hantering av data och sekretess 

Intervjuerna spelas in för att sedan analyseras utav oss som genomför studien. Dessa inspelningar 

kommer att sedan förstöras. All information vi får kommer att behandlas med hänsyn till 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och kommer att redovisas så att ingen person 

kommer att kunna identifieras. Deltagandet är frivilligt och kan även avbrytas innan dess att det 

skriftliga samtycket underskrivits.   

Den godkända magisteruppsatsen kommer att publiceras i Halmstad Högskolas databas DIVA. 

Vid eventuella frågor eller om du vill veta mer så kontakta oss gärna via mail eller förmedla till din 

behandlare att du önskar kontakt med oss. 

Alexandra Johansson                                      

Leg. Sjuksköterska    

Studerar till specialistsjuksköterska i psykiatri    

aljoha14@student.hh.se 

 

Alexandra Källström                           

Leg. Sjuksköterska 

Studerar till specialistsjuksköterska i psykiatri  

alekal14@student.hh.se 

Handledare:  

Henrika Jormfeldt 

Henrika.jormfeldt@hh.se 

Telefon: 035-167786 
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Samtyckesförklaring 

 

Jag har tagit dela av informationen om undersökningen ”Upplevelsen av stigmatisering inom hälso- 

och sjukvården hos personer med självskadebeteende”. 

Jag har även tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och kan närhelst avbrytas utan att 

jag behöver ange någon anledning till det, samt att ett avbrytande inte påverkar min behandling. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i undersökningen. 

 

 

_____________________________________________ 

Ort, datum 

 

_____________________________________________ 

Underskrift 

 

_____________________________________________ 

Telefonnummer  

 

 

 

 

 

Jag intygar att jag har lämnat ovanstående information muntligen och skriftligt. 

 

 

______________________________________________ 

Ort, datum 

 

______________________________________________ 

Underskrift          



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Alexandra Källström

Alexandra Johansson


