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Abstract 
Title: Support for relatives available for self-injury problems 

The aim of this study is to highlight the relatives' experiences of the formal and informal 

support that is available when a related person suffers from a self-destructive behavior and 

create an understanding of relatives' situation and well-being. Data consisted of blogs, forums 

and articles that describe the relatives’ experience. This was supplemented by the answers 

from relatives based on questions of direct relevance to the study and interviews with 

professionals. Through a thematic analysis the data collection showed four main themes that 

describes the relatives' well-being and experiences regarding the support for relatives. These 

themes describe, among other things, the responsibility relatives feel for the related person 

and that the situation raises difficult feelings that are hard to handle. The study highlights 

relatives' experience that there is not any formal support for relatives available for self-injury 

problems. They describe a need for support for relatives that include information about self-

destructive behavior as well as support for their own wellbeing. Relatives are a significant 

part of social work and knowledge about the target is required for an adequate treatment. It 

emerges from the study that relatives are seeking a better treatment by professionals. 

Knowledge of relatives' situation and of the professionals who offer support to the related 

person needs thus improve within social work. 

 

Keywords: Support for relatives, self-injury problems, relative, related person, self-

destructive behavior 
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Sammanfattning 
Titel: Anhörigstöd vid självskadebeteende 

Syftet med föreliggande studie är att utforska anhörigas erfarenheter kring det formella och 

informella anhörigstöd som finns tillgängligt då en närstående lider av ett självskadebeteende 

samt skapa förståelse för anhörigas livssituation och välmående. Datainsamlingen bestod av 

forum, bloggar och artiklar som beskriver anhörigas erfarenheter. Detta kompletterades med 

svar från anhöriga utifrån frågor med direkt relevans för studien samt intervju med 

professionella. Genom en tematisk analys visade datainsamlingen fyra huvudteman som 

skildrar anhörigas välmående och erfarenheter angående anhörigstöd vid 

självskadeproblematiken. Dessa teman beskriver bland annat det ansvar de anhöriga känner 

för sin närstående och att situationen väcker svårhanterade känslor hos anhöriga. Studien 

belyser anhörigas upplevelse av att det inte finns ett formellt anhörigstöd att tillgå vid 

självskadeproblematiken. De beskriver ett behov av anhörigstöd som innefattar information 

om självskadeproblematiken samt stöd för eget välmående. Anhöriga är en betydande del 

inom socialt arbete och kunskap om målgruppen krävs för ett adekvat bemötande. Det 

framkommer i studien att anhöriga eftersöker ett bättre bemötande av professionella. Kunskap 

om anhörigas situation och om vilka aktörer som erbjuder anhörigstöd vid problematiken 

behöver därmed förbättras inom det sociala arbetet.  

 

Nyckelord: Anhörigstöd, självskadebeteende, anhörig, närstående, självskadeproblematik 

Handledare: Nina Veetnisha Gunnarsson 
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1. Inledning 
Det har framkommit att psykisk ohälsa bland unga i åldrarna 16-24 år har tredubblats sedan 

början av 1990-talet (Folkhälsomyndigheten, 2014). Självskadebeteende är en delproblematik 

inom psykisk ohälsa som uppges ha ökat bland ungdomar och unga vuxna de senaste 

decennierna (Bjärehed, 2012; Cluff Schade, 2013). Problematiken påverkar hela familjen och 

inte enbart individen som drabbats (Cluff Schade, 2013). Hoagwood et al. (2009) menar att 

anhöriga kan uppleva ensamhet, stigmatisering, skam och hjälplöshet i situationen. De känner 

även ett ansvar för sina närstående vilket leder till ytterligare påfrestningar då anhöriga spelar 

en betydande roll i den närståendes behandling (Lindgren, 2011). Då en närstående erhåller 

behandling kan anhörigas psykiska hälsa förbättras och kvalitén i familjerelationerna kan 

stärkas om anhöriga involveras i behandlingen (Hoagwood et al., 2009). Trots detta står det 

klart att anhöriga vars närstående lider av ett självskadebeteende inte erbjuds stöd i samma 

omfattning som inom andra målgrupper (Winqvist, 2014). Socialstyrelsen (2014a) hävdar att 

det finns behov av att utveckla och förbättra anhörigstödet inom funktionshinderomsorgen, i 

vilken målgruppen psykisk ohälsa ingår. Information om att anhöriga har rätt till stöd samt 

hur de går tillväga för att ta del av stödet behöver nå berörda, då det i nuläget finns bristande 

information. Det finns även förbättringsområden inom individuellt utformat stöd för att kunna 

bistå fler anhöriga berörda av olika problematiker.  

 
Trots problematikens växande betydelse finns det få studier som uppmärksammar anhörigas 

erfarenheter av att leva med en närstående som lider av ett självskadebeteende (Daly, 2005; 

McDonald, O’Brien, & Jackson, 2007; Rissanen, Kylmä, & Laukkanen, 2008). Även stöd till 

anhöriga är ett forskningsområde som fått begränsad uppmärksamhet i jämförelse med andra 

områden inom psykisk ohälsa (Hoagwood et al., 2009). De anhöriga efterfrågar framförallt ett 

fungerande stöd för eget välmående (McNeil, 2012). 

År 2009 skedde en ändring i Socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att kommuner numera 

ska erbjuda anhörigstöd för att förenkla anhörigas vardag. Trots lagändring finns det 

fortfarande stora skillnader på kvalitén och utbud av anhörigstöd mellan kommuner. Anhöriga 

och organisationer anser att det saknas ett fungerande anhörigstöd samt att det finns bristande 

information om hur stödet blir tillgängligt för de berörda (Socialstyrelsen, 2014a). 

Socialstyrelsen (2013) redogör för att anhörigstöd inte längre är en fråga enbart för 

socialtjänsten utan för hela samhället. Det finns ett behov av ett förändrat synsätt som är mer 

familjeorienterat än det nuvarande individcentrerade förhållningssättet. Socialstyrelsen 

(2014a) uppger att det framkommer ett behov utifrån organisationer och anhöriga att följa upp 

och förbättra det tillgängliga anhörigstödet då det finns en kunskapslucka inom området. 

Kunskapsluckan innefattar bristande erfarenhet kring vad anhörigstöd har för effekter för de 

anhöriga och vad som krävs för att uppnå eftersökta resultat.  

Då Socialstyrelsen (2014a) beskriver ett behov av att socialtjänsten i större utsträckning ska 

uppmärksamma anhöriga är ämnet nu aktuellt inom socialt arbete. Förhoppningen är att denna 

studie utifrån anhörigas och professionellas erfarenheter ska bidra till en ökad förståelse för 

anhörigstöd då en närstående lider av ett självskadebeteende. Det framkommer i studien att 

anhörigas välmående påverkas av problematiken då de upplever behov av att vara ett stöd för 



8 
 

sin närstående. Detta resulterar i en förlust av egna intressen samt svåra känslor som är 

besvärliga att hantera på egen hand, vilket är förenat med av studier av Lindgren (2011) samt 

Hoagwood et al (2009). Anhöriga eftersöker ett specifikt stöd vid problematiken men ger 

intryck av att ett sådant stöd inte finns att tillgå. Ökad förståelse och kunskap kring hur 

anhöriga upplever sin situation kan bidra till förbättrad tillämpning av bestämmelserna genom 

möjlighet att enklare uppmärksamma anhörigas behov av stöd.  

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utforska anhörigas erfarenheter av formellt och informellt 

anhörigstöd då en närstående lider av ett självskadebeteende. För att förstå anhörigas behov 

av stöd syftar studien även till att skapa förståelse för anhörigas livssituation och välmående.  

För att uppnå syftet utgår studien från följande frågeställningar:  

 Vilket anhörigstöd finns att tillgå då en närstående lider av ett självskadebeteende? 

 Hur upplever anhöriga och professionella tillgång av anhörigstöd vid 

självskadebeteende? 

 Hur beskriver anhöriga att deras livssituation och välmående påverkas av 

problematiken och hur relaterar detta till deras behov av stöd?   

2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer avgränsningar samt aktörer inom anhörigstöd vid 

självskadeproblematiken belysas. För att underlätta läsarens möjlighet att förstå studien och 

dess kontext redovisas tidigare forskning samt de teoretiska perspektiv arbetet utgår från. 

Utifrån Favazza´s (1996) beskrivning av olika självskadebeteenden har vi valt att avgränsa 

begreppet till en definition där självskadebeteende betraktas som ett upprepat, impulsivt 

beteende där hudskada uppstår i form av blödning eller märken. Avsikten är inte att begå 

självmord utan att lindra ångest eller andra obehagliga känslor. Studien innefattar inte 

beteenden som är en direkt fara för livet så som amputering av olika kroppsdelar. Beteende 

som kan kopplas till tvångssyndrom samt indirekta självskadebeteende, exempelvis alkohol 

eller riskfyllda beteenden, har även uteslutits (Favazza, 1996). 

I denna studie används begreppen anhörig, närstående och anhörigstöd på samma sätt som i 

regeringens proposition Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående (prop. 

2008/09:82, sid. 11-12). Anhörig syftar här till den person som bistår och hjälper en annan. 

Begreppet kan exempelvis innefatta grannar eller vänner och är vidare än familje- och 

släktkretsen. Närstående avses vara den person som mottar omsorg, stöd eller vård. 

Anhörigstöd är de insatser som syftar till att underlätta psykiskt, fysiskt eller socialt för den 

anhöriga. I denna studie kommer anhörigstödet delas upp i två kategorier; formellt och 

informellt stöd. Det formella stödet ges utav professionella som är anställda inom kommun 

och landsting. Informellt stöd syftar till andra personer och organisationer som ger stöd till 

den anhöriga exempelvis självhjälpsorganisationer, forum, grannar och vänner. En 

organisation som erbjuder informellt stöd är SHEDO (Self Harm and Eating Disorders 

Organisation) vilken riktar sig till anhöriga och närstående med psykisk ohälsa. Det som 

utmärker SHEDO i jämförelse med andra ideella organisationer är deras specifika stöd vid 
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problematiken självskadebeteende. De erbjuder stöd till anhöriga och arbetar med kunskap 

och opinionsbildande arbete (Shedo, 2015). 

I denna studie syftar begreppet närstående på individer i åldrarna 13-26 som lider av ett 

självskadebeteende. Utifrån folkhälsorapporten från 2009 ser vi att barn i årskurs fem mår bra 

och att deras välmående har varit stabilt under de senaste 20 åren. Däremot framkommer det 

att ungdomar i årskurs nio tenderar att må sämre och att välmående inte är lika gynnsamt som 

i årskurs fem (Lager, Berlin, Danielsson, & Heimerson, 2009). I en senare årsrapport från 

2014 framkommer det att vanliga besvär hos unga i åldrarna 16-24 är ängsla, oro eller ångest 

och dessa besvär har tredubblats sedan början av 1990-talet (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

För att få ett vidare perspektiv innefattar studien de närliggande åldrarna 13-26 då flera 

anhöriga har närstående som är yngre än 16 år. Då alla anhöriga i denna studie är föräldrar till 

ungdomar som lider av ett självskadebeteende kommer även ett slags föräldraperspektiv 

beaktas.   

2.1 Aktörer inom anhörigstöd  

Studien berör professionella som arbetar med problematiken självskadebeteende och/eller 

anhörigstöd för att komplettera det med anhörigas erfarenheter. För att få en bild av deras 

yrkesroll beskrivs respektive arbetsuppgifter utifrån tillgängliga riktlinjer. 

2.1.1 Skolkurator  

Skolkuratorer har främst kontakt med de närstående men beskrivs av anhöriga i studien som 

en viktig aktör för de närståendes välmående. De kan i sin profession arbeta indirekt med 

anhörigstöd, även om det inte uttryckligen ingår i arbetsuppgifterna, genom att fungera som 

kontakt för vårdnadshavare (Socialstyrelsen, 2014b). Dock har skolkuratorn väldigt stark 

sekretess gällande en elevs förhållanden inom de psykologiska, specialpedagogiska och 

psykosociala insatserna och samtycke ska alltid inhämtas. Skolkuratorns arbetsuppgifter 

innebär att direkt eller indirekt via skolpersonal vara med och stödja enskilda elever, skapa en 

god miljö riktade till elevernas hälsa och utveckling. Detta kan innefatta samverkan med 

andra verksamheter och myndigheter som eleven har kontakt med utanför skolan 

(Akademikerförbundet SSR, 2015).  

2.1.2 Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 

BUP erbjuder i vissa städer, bland annat i Stockholms län, specifikt stöd till anhöriga vars 

närstående lider av ett självskadebeteende. Detta stöd fokuserar dock främst på att ge anhöriga 

verktyg till att kunna hjälpa sina närstående snarare än stöd för eget välmående (Westling et 

al., 2014). Anhöriga beskrivs vara en viktig del i behandling vid självskadebeteende då de kan 

utgöra en skyddande faktor och hjälpa den närstående till att bättre tillgodogöra sig 

behandling. Detta kräver enligt Westling et al. (2014) att anhöriga har kunskap och förståelse 

om problematiken. Genom att kuratorerna ger muntligt och skriftligt information om 

behandling och självskadeproblematiken till anhöriga får de verktyg som kan hjälpa den 

närstående. Westling et al. (2014) beskriver att de anhöriga även bör få information om vart 

de kan vända sig för att själva få stöd i situationen. Denna information varierar beroende på 

ort men kan innefatta stöd som erbjuds från kommunens anhörigkonsulenter samt 

organisationen SHEDO.  
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2.1.3 Kurator på vårdcentral 

Kuratorer kan inom hälso-och sjukvården arbeta inom primärvård, somatisk vård, psykiatrisk 

vård, habilitering samt inom rehabilitering (Akademikerförbundet SSR, u.å.). Kuratorer på 

vårdcentraler ska enligt Akademikerförbundet SSR (u.å.) ha möjlighet att bistå anhöriga med 

samtalsstöd då deras närstående lider av ett självskadebeteende. Kuratorer har uppgifter som 

riktar sig till anhöriga där arbetet ska stärka deras möjlighet att hantera påfrestningar i 

samband med kriser eller närståendes sjukdom. Detta skulle kunna innefatta 

självskadebeteende då problematiken nu är en del i DSM 5 (Morrison, 2013). I arbetet med 

anhöriga innefattas även att förebygga ohälsa. Kuratorer ska kunna bistå med patient- och 

närståendeutbildningar samt informera om samhällets hjälpmöjligheter och hänvisa till andra 

instanser vid behov (Akademikerförbundet SSR, u.å.).  

 

2.1.4 Anhörigkonsulent  

Anhörigkonsulenten ger större delen av det specialiserade stöd som finns tillgängligt för 

anhöriga (Winqvist, 2014). Deras arbetsuppgifter består främst av stöttning till anhöriga i 

form av att finnas där och lyssna samt förmedla information och kontakter. Att leda 

anhöriggrupper, utföra enskilda samtal samt att arbetar för att samordna och vidareutveckla 

stödet ingår även i deras arbetsuppgifter. Enligt Winqvist (2014) har lagändringen 2009 

bidragit till att anhörigstöd utvecklats till flera målgrupper. Innan lagändringen var 

anhörigstöd främst riktat till äldre men erbjuds nu även inom funktionsverksamheten samt 

individ- och familjeomsorgen. Winqvist (2014) genomförde en nationell enkätundersökning 

med 395 respondenter som alla arbetar med anhörigstöd.  I undersökningen ställdes en fråga 

kring vilka målgrupper som ingår i respondenternas uppdrag. Winqvist (2014) uppger att 

resultaten var svårtolkade och kan vara missvisande. Det framkommer dock att av dem som 

besvarat de slutna svarsalternativen hade 44 procent angivit att deras målgrupp var anhöriga 

till äldre personer medan nio procent angivit att deras målgrupp var anhöriga till personer med 

psykisk funktionsnedsättning. Detta ger uttryck för att anhöriga inom äldreomsorgen 

fortfarande är en prioritering inom kommunen, något anhörigkonsulenten i denna studie också 

bekräftar.  

 

2.2 Tillgängligt anhörigstöd vid självskadebeteende  

Utifrån tillgänglig kunskap och vår vetskap finns det inget formellt anhörigstöd som specifikt 

riktar sig till att bevara anhörigas välmående då en närstående lider av ett självskadebeteende. 

Stöd finns tillgängligt men riktar sig till en bredare målgrupp utan specifikt utformat stöd till 

självskadeproblematiken (Akademikerförbundet SSR, u.å.; Winqvist, 2014). Det specifika 

stöd som finns tillgängligt via BUP syftar till att underlätta den närståendes behandling och 

fokuserar inte på anhörigas välmående. Däremot kan detta innebära ett indirekt stöd till 

anhöriga då de får redskap till att hjälpa sin närstående. Detta stöd erbjuds dock inte på alla 

orter där BUP finns att tillgå (Westling et al., 2014). Det finns specifikt informellt stöd vid 

problematiken via organisationen SHEDO. De arbetar ständigt med nationell förbättring av 

stöd och informationsspridning. Organisationen erbjuder stöd via öppna och slutna forum där 

anhöriga kan dela sina erfarenheter med andra som befinner sig i liknande situationer. 
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SHEDO arbetar även med anhöriggrupper men dessa erbjuds endast i specifika städer 

exempelvis Stockholm (Shedo, 2015).  

 

2.3 Tidigare forskning  

Under åren har uppfattningen angående familjecentrerad vård förändrats på grund av en rad 

olika sociala, ekonomiska och politiska faktorer. I takt med industrialiseringens framväxt i 

slutet av 1800- och i början av 1900-talet blev det allt mer vanligt att anhöriga lämnade ifrån 

sig ansvaret för sina närstående med psykisk ohälsa till institutioner (Jones, 2002). Under åren 

1950-1960 fick de mänskliga rättigheterna ett ökat inflytande i samhället som bidrog till 

avinstitutionalisering och begreppet familjecentrerad vård blev återigen aktuellt (Jubb & 

Shanley, 2002). I modern tid har det återigen uppkommit ett individcentrerat synsätt vilket 

Socialstyrelsen (2014a) beskriver bör återgå till ett familjecentrerat synsätt inom socialt arbete 

för att uppmärksamma anhörigas behov av stöd.  

 

2.3.1 Psykisk ohälsa bland unga 

Allt fler unga vårdas för ångest och depression vilket kan bero på en ökning av problematiken 

eller förbättrad tillgång till vård (Socialstyrelsen, 2013). Vikten av att vara observant på 

ungdomars känslor av oro, ängsla och ångest har uppmärksammats då det kan vara tidiga 

varningstecken på svårare psykisk ohälsa. Anhöriga, skolpersonal och socialtjänst är några av 

de aktörer som kan vara den bidragande faktorn till att unga nu får vård vid psykisk ohälsa. 

Socialstyrelsen (2013) beskriver vidare att psykisk ohälsa inte längre är en fråga enbart för 

socialtjänsten utan för hela samhället. De beskriver behov av ett förändrat synsätt som är mer 

familjeorienterat än det nuvarande individcentrerade förhållningssättet.  

Trots ökning av psykisk ohälsa bland unga beskriver Socialstyrelsen (2013) att det finns 

studier som visar på avmattning inom detta område och ytterligare några som visar att 

självrapporterade psykiska besvär inte ökar. Dessa beskriver dock samtidigt att andelen som 

har psykiska besvär fortfarande är betydligt högre än för tjugo år sedan. Självskadebeteende 

är ett problem inom psykisk ohälsa som blir allt vanligare (Cluff Schade, 2013).  

2.3.2Självskadebeteende 

En vanlig förklaring till självskadebeteende är att individer har underliggande smärtsamma 

upplevelser som skapar ångest vilken hanteras genom beteendet (Fjellman, 2010). Studier 

visar att självskadebeteende har ökat under de senaste decennierna (Bjärehed, 2012; Cluff 

Schade, 2013). Sommerfeldt och Skårderud (2009) har visat att ökningen främst framkommer 

hos ungdomar och unga vuxna. Att undersöka förekomsten av självskadebeteende är 

komplicerat eftersom innebörden av begreppet varierar (Mangnall & Yurkovich, 2008).   

Taylor (2003) beskriver ytterligare en svårighet med att undersöka förekomsten av 

självskadebeteende då han menar att det finns ett mörkertal bland män. Deras beteende 

kategoriseras nämligen många gånger som en olyckshändelse. Anledningen till mörkertalet 

kan vara de sociala förväntningar som finns där män förmodas vara mindre känslomässiga 

och starkare än kvinnor, vilket inte samstämmer med självskadebeteende. Trots dessa 

svårigheter har studier funnit att det är ungefär 4-6 procent i en generell population som har 

denna problematik (Hawton, Rodham, Evans, & Weatherall, 2002; Klonsky, Oltmanns, & 
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Turkheimer, 2003). Bjärehed (2012) har gjort en tvärsnittsstudie för att undersöka 

förekomsten av problematiken bland ungdomar. Resultat från två mättillfällen visar att 36,5 

procent respektive 40,2 procent av fjortonåriga ungdomar uppgav att de någon gång medvetet 

skadat sig. Nock (2009) beskriver att det har uppstått ett större allmänt medvetande kring 

självskadebeteende vilket har bidragit till att problematiken nu är en fristående diagnos i DSM 

5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).  

2.3.3 Anhörigas behov av stöd 

Psykisk ohälsa påverkar hela familjen och inte enbart personen som drabbats (Mueser, 

Torrey, Lynde, Singer, & Drake, 2003). Cluff Schade (2013) beskriver därför att familjen bör 

involveras i behandling av självskadebeteende. Det finns få studier som utforskar anhörigas 

erfarenheter av att leva med en närstående som har ett självskadebeteende (Daly, 2005; 

McDonald et al., 2007; Rissanen et al., 2008). Den forskning som finns tillgänglig visar dock 

att självskadeproblematiken har en destruktiv effekt på familjelivet (Trepal, Wester, & 

MacDonald, 2006; Rissanen et al., 2008). Daly (2005) beskriver att mammor till barn med ett 

självskadebeteende ofta har en känsla av att misslyckas i sin roll som förälder samt att de är 

isolerade, hjälplösa och att de inte har någon kontroll över tillvaron. Vissa mammor beskriver 

även att de intar en känslomässig distans från deras eget barn på grund av risken att barnet ska 

genomföra ett fullbordat självmordsförsök. 

 

Lindgren (2011) genomförde 2008-2009 en kvalitativ undersökning med narrativ 

intervjumetod. Sex föräldrar intervjuades vars ungdomar (21-25 år) deltagit i olika 

vårdprogram inom öppenvården för deras självskadebeteende. I studien beskriver föräldrarna 

känslan av att behöva kompensera för den otillräckliga vård deras döttrar möter. De uppgav 

känslor av hopplöshet samt att de kände sig osynliga, förvirrade och vilsna i uppgiften att 

fylla luckor mellan olika parter som var involverade i vården. Föräldrarna i studien beskrev 

dock att det fanns ljusa stunder. De fann hopp när de professionella lyssna på dem. Detta 

gjorde att de kände sig värdefulla, mindre skuldbelagda och känslan av ansvar för vården 

minskade. 

 

En litteraturstudie som jämför 30 olika studier fann att familjecentrerad vård vid psykisk 

ohälsa minskar symtomen och återfallen hos den drabbade. Det skapar även förbättrad hälsa 

och välmående hos familjemedlemmarna (McFarlane, Dixon, Lukens, & Lucksted, 2003). 

Hoagwood et al. (2009) har gjort en liknande litteraturstudie med 50 organisationer vilka 

arbetar med familjebehandling då en närstående lider av psykisk ohälsa. Föräldrarnas 

medverkan visade i flertalet program på förbättrat välmående, stresshantering och kunskap 

om psykisk ohälsa. Detta skapade förutsättningar för vissa föräldrar att vara en mer aktiv 

aktör i den närståendes behandling vilket gav en känsla av empowerment. De fick även 

känslan av socialt stöd vilket bidrog till en minskad upplevelse av ensamhet, stigmatisering, 

skam och hjälplöshet som många föräldrar upplever. Då föräldrarna involverades i 

ungdomens behandling förbättrades därmed föräldrarnas psykiska välmående.  

 

2.3.4 Behov av utveckling inom formellt anhörigstöd 
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Anhörigstöd är ett forskningsområde som har fått begränsad uppmärksamhet i jämförelse med 

andra områden inom psykisk ohälsa (Hoagwood et al., 2009). Socialstyrelsen (2014a) 

beskriver att det har skapats insikt om att alla i familjen påverkas då en närstående befinner 

sig i en hjälpbehövande situation. Oavsett i vilken utsträckning den närstående är i behov av 

hjälp kan anhöriga behöva stöd. År 2009 infördes en ändring i 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen. 

Förändringen innebär att kommunerna ska ge stöd till anhöriga istället för tidigare 

rekommendationer att kommunerna bör ge anhörigstöd. Detta innefattar att socialtjänsten ska 

erbjuda stöd till personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en 

funktionsnedsättning för att underlätta de anhörigas vardag. Denna lagändring gäller för hela 

socialtjänsten, dess målgrupper och verksamheter. Trots lagändring finns det fortfarande stora 

skillnader på kvalitén och utbud av anhörigstödet mellan kommunerna vilket visar behov av 

fortsatt utveckling av anhörigstöd. Socialstyrelsens (2014a) slutsatser är att det finns flertalet 

områden inom anhörigstöd som behöver förbättras. Kommunerna behöver ge tydligare 

information angående vilka tjänster de anhöriga kan ta del av och hur de ska komma i kontakt 

med detta stöd. Förbättring behöver även ske i form av att utöka erbjudet individuellt stöd för 

att bistå anhöriga vid fler problematiker. Utifrån anhörigas perspektiv beskriver McNeil 

(2012) att det finns ett intresse om samverkan mellan vårdgivare och anhöriga vid psykisk 

ohälsa. De anhöriga vill få information om vilka tjänster som finns tillgängliga då de anser att 

det är svårt att hitta och få ta del av stödet. De efterfrågar stöd för deras eget välmående samt 

information om diagnoser, prognoser och behandlingsalternativ.  

 

Socialstyrelsen (2014a) anser att det behöver utvecklas ett starkare samarbete mellan 

huvudmän inom sjukvård och socialtjänst angående anhörigstöd. Samarbetet mellan 

primärvård och socialtjänst är bristfälligt då det saknas en tydlig struktur kring arbetet med 

anhörigstöd. Socialstyrelsens uppföljning av anhörigstödet visar att kommunerna har 

utvecklat ett väl fungerande anhörigstöd inom äldreomsorgen. Däremot behöver stöd inom 

funktionshinderverksamheten samt individ- och familjeomsorgen förbättras för att rätta sig 

efter lagändringen.  

 

2.4 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk belysas. Den salutogena modellen beskrivs 

med fokus på känslan av sammanhang (KASAM) vilken intresserar sig av människors hälsa. 

Goffman (1972) behandlar ämnet avvikelsesociologi och berör stigmateorin.  

2.4.1 Salutogena modellen  

Den salutogena modellen fokuserar på hälsans ursprung och är intresserad av vad som gör att 

människor håller sig friska (Antonovsky, 2005). Då studien belyser anhörigstöd kan 

perspektivet bidra till en ökad förståelse kring vad stödet ska innefatta för att uppnå önskvärda 

resultat. Utifrån de svårigheter anhöriga beskriver kommer det teoretiska perspektivet 

användas för att förstå hur de kan uppnå hälsa i situationen och vad som kan bidra till detta. 

Antonovsky (2005) beskriver att den salutogena modellen frågar efter vad som får människor 

att skapa och bibehålla god hälsa då de befinner sig i ett ständigt kontinuum mellan polerna 

ohälsa och hälsa. Människors välmående beror inte enbart på frånvaro av negativa aspekter 

utan det krävs salutogena faktorer. Dessa salutogena faktorer är allt som kan ge resurser till att 
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motverka stressorer exempelvis socialt stöd och jagstyrka. De stressorer vi ständigt stöter på 

hanteras och blir begripliga med hjälp av salutogena faktorer som med tiden skapar en känsla 

av sammanhang (KASAM).  

I känslan av sammanhang kan tre centrala teman urskiljas vilka benämns begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Vid hög KASAM är de tre 

komponenterna väl uppfyllda. KASAM besvarar frågan i vilken grad en person kan möta 

livets skeenden och ändå fortsätta i riktning mot polen på kontinuumet för god hälsa. 

Begriplighet förutsätter att människan upplever att de omständigheter som påverkar denne är 

gripbara, strukturerade, sammanhängande och ordnade. En hög känsla av begriplighet innebär 

att människan kan förutsäga livets olika skeenden. Om det ändå sker överraskningar känner 

människan att det oförväntade kan ordnas och förklaras. Olyckliga händelser exempelvis död 

eller misslyckande kan människan därför göra begripliga. Dessa betraktas som erfarenheter 

vilka kan underlätta hanteringen av framtida olyckshändelser. 

Antonovsky (2005) beskriver att begreppet hanterbarhet syftar till i vilken utsträckning 

personen upplever sig ha resurser till sitt förfogande. Dessa resurser kan vara personliga eller 

kontrolleras av andra exempelvis familj eller läkare. Resurserna ska hjälpa personen att möta 

motgångar och då resurserna finns skapas en känsla av hanterbarhet. Med en hög känsla av 

hanterbarhet kan personen ta sig igenom svårigheter och gå vidare. Meningsfullhet är den 

sista komponenten i KASAM och innebär att personer känner en motivation för något de 

anser är meningsfullt. Att delta och vara engagerad i meningsfulla sammanhang bidrar till en 

starkare känsla av sammanhang och att livet känns värt att leva.  

Det som avgör hur stark KASAM en person utvecklar beror på det som har inträffat i livet och 

fortsätter utvecklas vid nya erfarenheter. Tidigare erfarenheter hjälper oss att hantera framtida 

situationer. Om dessa har inneburit misslyckanden kan en person med stark KASAM ta 

lärdom och undvika att de uppkommer igen (Antonovsky, 2005). 

 

2.4.2 Stigmateorin  

Goffman (1972) ser stigma som en nedsättande egenskap vilken skapas i interaktioner mellan 

människor. Han urskiljer tre olika stigmateorier: fysiska, psykiska och sociala stigman. Det 

fysiska stigmat präglas av kroppsliga symptom medan det sociala stigmat kan kopplas till 

religion, ras och nation. Psykiskt stigma innefattar bland annat viljesvaghet och 

självmordsförsök. Denna studie berör självskadebeteende vilket, som tidigare nämnts, är en 

del inom psykisk ohälsa. Personen som lider av ett självskadebeteende riskerar därmed att 

utsättas för stigmatisering. Teorin kommer användas i diskussionen för att resonera kring om 

och hur anhöriga upplever stigmatisering i deras roll som förälder där de av samhällets 

normer förväntas ta hand om sin ungdom. I diskussionen kommer även resonemang i 

koppling till teorin föras kring anhörigstöd vid självskadeproblematiken.  

Då vi möter en människa tillskriver vi denne egenskaper som är förväntade, vi skapar med 

andra ord en förväntad karaktär. Denna betecknas av Goffman (1972) som virtuell social 

identitet och den skiljer sig från personens faktiska sociala identitet. De ”normala” tillskriver 

stigma på de personer som avviker från det som anses vara normalt. Goffman (1972) menar 
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att de ”normala” är personer som inte avviker från samhällets normer, det vill säga de 

förväntningar som individer automatiskt agerar efter. Stigma kan även drabba de personer 

som är involverade i den stigmatiserades vardag, exempelvis familjemedlemmar och vänner. 

De som berörs av stigmatiseringen kan försöka skydda sig mot samhällets värderingar som 

kopplas till stigmat vilket Goffman (1972) benämner skylning.  

Det framkommer att stigmatisering kan ske i en process som kan påverka individer med 

gemensamma avvikande egenskaper. Utifrån fördomar skapas stigma vilket kan bidra till att 

personer diskrimineras. Denna diskriminering kan visas genom exempelvis brister i vårdutbud 

eller social utstötning (Goffman, 1972). 

3. Metod 
3.1 Kunskapsteoretisk och ontologisk ståndpunkt 

Denna studie strävar efter att tolka och förstå hur anhöriga upplever sin situation då en 

närstående lider av ett självskadebeteende samt hur de upplever det formella och informella 

anhörigstödet vid problematiken. Syftet kan hänvisas till Thomassens (2007) beskrivning av 

humanvetenskapen då perspektivet strävar efter att tolka och förstå människolivet och den 

mänskliga världen.  

Studien antar en ontologisk ståndpunkt i form av konstruktionismen vilket Bryman (2011) 

beskriver som ett synsätt där sociala företeelser skapas genom socialt samspel. Verkligheten 

förändras ständigt och är beroende av vem som betraktar den. I linje med konstruktionismen 

anser vi att sociala företeelser och dess betydelse är något som skapas av aktörer. Då vår 

kunskapsteoretiska ståndpunkt är tolkningsinriktad vill vi beskriva verkligheten på grundval 

av hur undersökningspersonerna beskriver denna verklighet. Därför inkluderar studien 

anhörigas egna åsikter vilka inhämtats genom offentliga forum och bloggar samt direkta svar 

relaterade till studien. Då även professionella är viktiga aktörer i denna verklighet har vi 

genom semistrukturerade intervjuer inhämtat deras erfarenheter vilka redovisas i studien.  

3.2Reflexivitet 

För att undvika skevheter i vårt resultat har vi beaktat det Bryman (2011) beskriver som 

reflexivitet. Då fullständig objektivitet inte är möjlig beskrivs hur vår förförståelse kan 

komma att påverka resultatet. Larsson (2005) beskriver förförståelse som att vi redan vid 

första kontakt med en företeelse har en föreställning om dess betydelse. Vid val av ämne för 

studien fästes avseende vid att den psykiska ohälsan bland unga är en problematik som har 

ökat de senaste åren (Folkhälsomyndigheten, 2014). Utifrån denna uppfattning började tankar 

utbytas om hur det är att vara anhörig till en närstående med psykisk ohälsa. För att avgränsa 

detta område valdes en problematik som ingen av oss var bekant med sedan tidigare och vi 

hade därmed begränsad förförståelse av detta. Vår uppfattning var dock att stöd till anhöriga 

torde vara begränsat vilket även framkommer i studie av socialstyrelsen (2014a). Genom att 

redogöra för tidigare forskning inom området belyser vi delar av vår förförståelse (Bryman, 

2011). Vid datainsamling har vi öppet intagit material från anhöriga och professionella med 

skilda erfarenheter. Detta för att förmedla olika uppfattningar om verkligheten och begränsa 

påverkan av egna förutfattade meningar (Bryman, 2011).  
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Vid tolkningar inom forskningsprocessen förändras förförståelsen ständigt (Larsson, 2005). 

Utifrån insamlad data från anhöriga förändrades vår förförståelse kring ämnet och vår 

uppfattning blev att de anhöriga inte erhåller stöd. Detta resulterade i att vi under formulering 

av intervjufrågor till professionella reflekterade över vår förförståelse för att försöka begränsa 

dess påverkan på studien. Öppna intervjufrågor formulerades som gav respondenterna 

möjlighet att uttrycka sina åsikter och på så sätt minskades vår påverkan på studiens resultat. 

Däremot bidrog vår förförståelse kring begränsat anhörigstöd till att professionella 

uppmuntrades att utveckla sina svar och förklara sina åsikter.  

3.3 Urval och datainsamling 

3.3.1 Sekundärdata 

Då studien främst syftar till att utforska anhörigas perspektiv studerades offentliga forum och 

bloggar där anhöriga är aktiva. I ett första steg eftersöktes relevanta forum och bloggar via 

sökfunktionen Google genom olika kombinationer av sökorden; självskadebeteende, skär sig, 

anhörig, anhörigstöd, förälder, dotter samt hjälp. Sökorden resulterade i utvalda forum på 

Familjeliv.se, Psykologiguiden.se, Alltforforaldrar.se, Barnperspektivet.se och 

Terapisnack.se. Forumen studerades och 16 diskussionstrådar, med tillhörande 

forumkommentarer, som var av relevans för studien utsågs till analys. Diskussionstrådar och 

kommentarer valdes utifrån deras relevans för forskningsfrågorna vilket resulterade i ett 

målstyrt urval (Bryman, 2011). Materialet var skrivet utav anhöriga vars närstående lider av 

ett självskadebeteende eller av myndiga personer med självskadebeteende som beskriver 

anhörigas situation. Datainsamlingen kompletterades med 12 blogginlägg och artiklar från 

Shedo.se, DN.se, tv4.se, aftonbladet.se, balansriks.se, skanskan.se samt hemmetsjournal.se. 

Blogginlägg och artiklar utsågs utifrån relevans för studien och de skulle beröra anhörigas 

situation vid psykisk ohälsa.  

 

3.3.2 Primärdata  

Den ovan insamlade data gav ett allt för tunt empiriskt underlag kring anhörigstöd och det 

krävdes därmed insamling av så kallad primärdata (Bryman, 2011). Vi startade därmed en 

diskussionstråd (se bilaga 1) på Familjeliv.se där forumen är uppdelade i kategorier utefter 

ämne. Diskussionstråden publicerades i känsliga rummet där tidigare datainsamling från 

Familjeliv.se är inhämtat. I diskussionstråden kunde hemsidans medlemmar svara anonymt 

och detta utföll i fyra svar. Insamlingen behövde kompletteras ytterligare och vi vände oss till 

organisationerna SHEDO, GAPET
1
 och SENSUS

2
 vilka alla arbetar med informellt 

anhörigstöd vid psykisk ohälsa. Organisationerna vidarebefordrade information om vår studie 

till deras medlemmar (se bilaga 1). De som ville medverka besvarade via mejl frågor angivna 

i informationen och detta resulterade i svar från sju medlemmar. Detta är enligt Bryman 

(2011) en form av snöbollsurval som ingår i kategorin målinriktat urval. Anhöriga är ett brett 

begrepp som är vidare än familjekretsen dock uppges all primär- och sekundärdata från 

                                                           
1
 Gapet är en organisation som via e-tjänster arbetar för att gapet mellan anhöriga, medarbetare och 

huvudmän ska minska (En bra plats, 2015). 
2
 Sensus studieförbund är en mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap. De har ett brett utbud av 

kurser och utbildningar över hela landet där b.la. anhöriga få stöd (Sensus, u.å.).  
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anhöriga i denna studie av föräldrar. Detta var inte ett krav utan uppkom slumpmässigt då 

data från andra anhöriga inte framkom.  

Professionellas erfarenheter inhämtades genom intervjuer för att få en bild av hur anhörigstöd 

vid självskadeproblematiken fungerar i praktiken. Utifrån tidigare insamlad data valdes 

professionella aktörer som flera anhöriga kommit i kontakt med då deras närstående lider av 

ett självskadebeteende. Skolkurator och kurator på BUP valdes ut och kontaktades via telefon. 

För att få ytterligare respondenter gjordes ett målstyrt urval (Bryman, 2011) och 

anhörigkonsulent samt kurator på vårdcentral kontaktades via mejl och telefon. Under intervju 

framkom det att vår uppfattning av att anhörigkonsulenten arbetade med alla målgrupper 

inom socialtjänsten var felaktig. Arbetsuppgifterna var uppdelade utefter målgrupp mellan 

konsulenterna i kommunen och konsulenten som medverkar i denna studie arbetar inom 

äldreomsorgen. I dessa professioner ingår riktlinjer som beskriver att de ska ge stöd till 

anhöriga och anses därmed vara relevanta aktörer.  

Då undersökningen har ett tämligen tydligt fokus och en önskan att kunna jämföra svaren från 

de olika intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide (Bryman, 2011). 

Förhållandevis specifika frågor formulerades men som gav respondenterna möjlighet att 

utforma sina svar fritt. Med hänsyn till tidigare datainsamling från anhörigas perspektiv samt 

dokument som berör de professionellas arbetsuppgifter utformades frågor av öppen karaktär. 

Till viss del varierar därför frågorna mellan respondenterna utifrån arbetsuppgifter och 

anhörigas upplevelser (se bilaga 2). Följdfrågor formulerades vilka syftade till att specificera 

frågan om respondenterna önskade detta. Vissa frågor skapades för att ge bakgrundsförståelse 

för arbetsuppgifter samt erfarenhet inom området.  

Då det huvudsakliga syftet är att framföra anhörigas perspektiv genomfördes endast kortare 

intervjuer mellan 20-50 minuter med professionella. Intervjuerna genomfördes på respektive 

arbetsplats vilket bidrar till en naturlig miljö. Jacobsen (2007) menar att naturliga miljöer 

medför naturliga svar från respondenterna. Under samtliga intervjuer har vi båda närvarat men 

intagit olika roller. När den ena ansvarade för att leda intervjun intog den andre en mer passiv 

roll och antecknade samt kompletterade med eventuella följdfrågor. Detta för att båda skulle 

tolka materialet utifrån kontexten samt att respondenterna inte skulle behöva dela sin 

uppmärksamhet. Genom att båda närvara blir vi en del av respondentens kontext och detta 

riskerar att påverka respondentens svar genom exempelvis val av formulering på frågor samt 

kroppsspråk (Jacobsen, 2007). Däremot skapade detta en förståelse av kontexten hos båda 

vilket angås som en betydande övervägning. Intervjuerna spelades in på mobiltelefoner vilket 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver förenklar möjligheten att kunna fokusera på samtalet 

med respondenten. Inspelningen bidrar även till möjligheten att återgå till det som sagts under 

intervjun. 

3.4 Dataanalys  

Analys av primär- och sekundärdata genomfördes med hjälp av en tematisk analys (Bryman, 

2011). Datainsamling från anhöriga och närstående består av material inhämtat från forum, 

bloggar, artiklar samt primärkällor i form av svar från inlägg på Familjeliv.se och 

organisationer. All data från primär- och sekundärkällor sammanställdes i ett gemensamt 

dokument men i åtanke fanns en särskiljning mellan primär- och sekundärkällor. De 
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behandlades likadant men för att i resultatet kunna särskilja och beskriva vilken data som 

generades från primär- respektive sekundärkällor beskrevs i dokumentet varifrån materialet 

var hämtat. Hela materialet lästes sedan var för sig för att få en helhetsbild. Flertalet relevanta 

teman genererades var för sig utifrån empirin och jämfördes sedan. Fokus vid formulering av 

teman utgick främst från likheter samt återkommande erfarenheter men även skillnader 

(Bryman, 2011). Innehållet i våra enskilda teman liknade varandra men skilde sig i temanas 

namn samt att vissa underrubriker endast framkom i den ena analysen. De separata analyserna 

diskuterades och sammanställdes till en gemensam analys som organiserades i sex 

huvudteman med respektive underteman. Då teman hade formulerats lästes hela materialet 

återigen för respektive tema och relevant data valdes ut. Denna process upprepades vid varje 

tema. 

De inspelade intervjuerna med professionella transkriberades genom att de skrevs ner till en 

löpande text. Vid transkribering fokuserade vi inte på hur respondenterna uttryckte sig då 

intresset förelåg i vad som sades och därför uteslöts pauser, tonfall samt uttryck som 

exempelvis ”hmm” (Kvale & Brinkmann, 2009). Arbetet med transkribering av intervjuer 

delades upp mellan oss. Vid kodning arbetade vi tillsammans med en transkriberad intervju åt 

gången, de sammanställdes således inte till ett gemensamt dokument utan behandlades 

separat. För varje redan etablerat huvud- och undertema, utifrån anhörigas och närståendes 

erfarenheter, lästes alla transkriberingar och relevant data valdes ut till respektive tema. Detta 

sammanställdas sedan med de anhörigas perspektiv för att få ett gemensamt dokument med 

alla olika källor. De professionellas material visade på ytterligare underteman, återigen främst 

utifrån likheter och återkommande erfarenheter men även skillnader. Dessa inkluderades i 

analysen och utifrån varje nytt undertema studerades material från anhöriga för att bedöma 

om de hade information att tillföra. För att säkerhetsställa alla temans relevans återgick vi till 

studiens syfte. Materialet till respektive tema sammanfattades därefter med egna ord. 

Belysande citat från datainsamlingen valdes ut för att förtydliga våra tolkningar vilket 

resulterade i ett selektivt urval (Bryman, 2011). Under skrivprocessen förändrades temans 

rubriker och innehåll då det framkom att vissa uttalanden snarare passade in under ett annat 

tema samt att rubriker inte belyste det materialet främst gav uttryck för. I denna process blev 

ett av de sex huvudtemana istället ett undertema och fem slutliga huvudteman formades med 

respektive underteman. 

3.5Kvalitetskriterier  

De kvalitetskriterier vi vill lyfta fram i denna studie är överförbarhet, trovärdighet och 

transparens (Bryman, 2011). Då denna studie undersöker en mindre grupp individer med 

liknande egenskaper finns det svårigheter med att generalisera resultaten (Bryman, 2011). 

Genom att ge en detaljerad beskrivning av de professionellas kontextuella aspekter ökar 

möjligheten att föra över resultaten till liknande sammanhang. Däremot har vi endast 

genomfört intervjuer med en professionell från varje verksamhet vilket försvårar 

överförbarheten. Det som däremot underlättar överförbarheten av studien är att de anhörigas 

erfarenheter har inhämtats ur ett nationellt perspektiv och från både primär- och 

sekundärkällor. Datainsamlingen visar även överensstämmelse med forskningsläget samt 

mellan anhöriga och professionellas yttranden (Bryman, 2011). 
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Kvalitativ forskning intar ofta en ontologisk ståndpunkt som är konstruktionistisk vilket syftar 

till att verkligheten kan tolkas på olika sätt. Datainsamling består av olika metoder och 

informationskällor vilket resulterar i en slags triangulering (Bryman, 2011). Detta kan öka 

trovärdigheten i studien då resultaten kan kontrolleras genom jämförelse av olika källor. I 

denna studie används anhöriga och professionella som informationskällor. De metoder vi 

använt för att inhämta data skiljer sig på grundval av informationskälla. Professionellas 

perspektiv har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer. Anhörigas perspektiv har av 

etiska skäl inhämtats från offentliga artiklar, forum och bloggar samt direkt relaterade svar till 

studien. Detta har resulterat i att studien innefattar både primär- och sekundärkällor.  

Genom en detaljerad metodredovisning av forskningsprocessen ökar möjligheten för andra att 

bedöma kvalitén i denna studie, vilket Bryman (2011) benämner som transparens. Det som 

kan försvåra läsarens möjlighet att bedöma transparensen i denna studie är urvalsprocessen. 

Anhörigas erfarenheter har bland annat inhämtats genom ett snöbollsurval där processen är 

otydlig vilket skapar bristande insyn i forskningsprocessen. 

3.6 Etiska överväganden  

I denna studie har fyra etiska riktlinjer beaktats: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). Studien tar hänsyn till 

informationskravet då professionella erhöll informationsbrev angående studiens syfte som 

även beskrev att medverkan är frivillig och kan avbrytas utan angiven anledning (se bilaga 3). 

Av primärkällorna inhämtades muntligt samtycke från professionella, och anhöriga samt 

närstående har frivilligt delgett sina åsikter efter erhållen information om studiens syfte (se 

bilaga 1). Övrig datainsamling bestod av artiklar, forum och bloggar vilka är offentliga för 

allmänheten och bedömdes därmed inte kräva samtycke. Risken för att någon ska lida men av 

studien är begränsad då samtyckeskravet har beaktats och resterande material är offentligt. 

Frågor riktade till professionella och anhöriga undviker känsliga personuppgifter samtidigt 

som de även behandlas konfidentiellt, vilket minskar denna risk ytterligare (Bryman, 2011).  

Det etiska övervägande som medfört störst ovisshet kretsar kring hur de anhörigas 

erfarenheter skulle inhämtas då offentliga dokument inte var tillräckligt. Av etiska skäl har 

intervjuer med anhöriga inte genomförts då de inte kan vara anonyma. För ytterligare 

datainsamling kontaktades istället relevanta organisationer och en diskussionstråd i forumet 

på Familjeliv.se skapades. På Familjeliv.se använder medlemmarna så kallade ”nicknames” 

vilket medför möjlighet till anonymitet. Anhöriga med anknytning till organisationerna 

besvarade frågor med direkt relevans för studien via mejl. Organisationerna är nationella 

vilket ökar möjligheten för medlemmarna att vara anonyma men då mejladresserna kan 

innehålla för- och efternamn riskeras bristande anonymitet gentemot oss. All insamlad data i 

denna studie behandlas konfidentiellt (Bryman, 2011). Det går inte att härleda uttalanden till 

någon specifik stad, arbetsplats eller person. Insamlad data används enbart i denna studie och 

därmed för forskningsändamål vilket samstämmer med nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

4. Resultat   
I detta avsnitt presenteras de teman som under analys framstått vara särskilt centrala. De fyra 

huvudteman som lyfts fram är Att vara anhörig vid självskadeproblematik väcker känslor, 
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Anhöriga ger stöd till närstående, Anhöriga är i behov av stöd, Brister i det formella 

anhörigstödet vid självskadeproblematik samt Anhöriga hamnar ”mellan stolarna” vilka alla 

har relaterade underteman. För att försäkra respondenternas anonymitet benämns 

professionella i denna studie utifrån deras yrkesroll och närstående samt anhöriga som 

besvarat frågorna benämns A1-A11.  

4.1 Att vara anhörig vid självskadeproblematik väcker känslor 

Denna studie syftar främst till att undersöka det stöd anhöriga erfarit samt eftersöker. För att 

förstå anhörigas behov av stöd behövs dock en förståelse för hur de uppfattar situationen som 

anhörig och vilka svårigheter de upplever. Det framkommer att otillräcklighet, skuld och oro 

är de främst förekommande känslorna hos anhöriga, vilka kommer beskrivas vidare i 

underrubriken Maktlöshet (se bland annat Monica, 2015, 10 februari; Ejner Lind, 2011, 15 

november; Orolig mamma, 2012, 2 januari; Trött och ledsen mamma, u.å.; Orolig pappa, 

2010, 12 augusti). Ensamhet, trötthet och stress är ytterligare känslor som kan uppkomma i 

samband med problematiken men upplevs inte lika centrala.  

4.1.1 Maktlöshet  

Anhöriga kan uppleva att de står handfallna och se svårigheter i att räcka till när en närstående 

lider av ett självskadebeteende (Parnén, u.å.; Trött och ledsen mamma, u.å.). Känslan av 

otillräcklighet i situationen upplevs vara omfattande hos anhöriga och skiljer sig i hur den 

uttrycks. En total maktlöshet kan uttrycka sig i uppkomsten av svårhanterade känslor vilka 

uppstår när anhöriga försöker hindra den närstående från att fortsätta självskada. ”Finns det 

något mer förälder här som känner sig totalt maktlös och frustrerad av att inget kunna 

göra...?”  (Snurfan, u.å.). Andra anhöriga uppvisar känslor av otillräcklighet genom att inte se 

möjlighet till att förändra situationen. ”Jag försökte aldrig gömma rakblad för henne, för jag 

visste att ville hon skada sig så skulle hon göra det, med rakblad eller utan”(Vorne, 2007, 9 

april). Då anhöriga upplever denna maktlöshet kan skuldkänslor uppstå av att inte räcka till 

för sin närstående. ”Som en anhörig…känner du att du bär ett enormt ansvar” (Ejner Lind, 

2011, 15 november). Önskan att närstående ska få adekvat behandling framförs tydligt på 

forum och bloggar i samband med känslor av otillräcklighet. Att den närstående erhåller 

behandling kan därmed möjligen innebära en form av indirekt anhörigstöd då den 

professionella blir en person att dela ansvaret med för den anhöriga. 

Oron som uttrycks av anhöriga på forum och bloggar ger intryck av att kretsa kring de 

närståendes mående och en rädsla för att självskadebeteendet ska eskalera. ”E så fruktansvärt 

orolig för min dotter...Kan ju gå riktigt illa för henne” (Hjälp!, 2007, 15 oktober). Anhöriga 

kan känna att de aldrig räcker till och oron växer. Denna oro kommer även till uttryck i 

anhörigas upplevelser av att inte räcka till för övriga familjemedlemmar då energin är riktad 

till den närstående. ”Det är så svårt att orka, att räcka till för de andra barnen” (Trött och 

ledsen mamma, u.å.). Anhörigas upplevelse av att hela familjens välmående påverkas vid 

självskadeproblematiken samstämmer med studie av Mueser et al. (2003). Att vara anhörig 

och försöka hjälpa sin närstående är tidskrävande vilket uttrycks senare i resultatet. De 

svårhanterade känslorna och tidsbrist upplevs vara bidragande faktorer till att andra 

familjemedlemmar kan bli åsidosatta. Ett stöd som innefattar verktyg till att hjälpa närstående 

kan möjligen minska känslan av maktlöshet hos anhöriga då den förefaller uppkomma utav 
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bristande förmåga att hjälpa sin närstående. Att även stärka anhörigas förmåga att bevara sig 

själv framkommer vara centralt då svårhanterade känslor beskrivs av anhöriga.  

4.2 Anhöriga ger stöd till närstående 

Det framkommer i artiklar, forum och bloggar att anhöriga hjälper och stödjer sin närstående i 

hopp om tillfrisknande. De har skilda tillvägagångsätt för att bemöta problematiken vilket kan 

vara ett sätt att hantera de känslor som uppstår av att vara anhörig. Känslan av ansvar som 

tidigare beskrevs tenderar att skapa en önskan hos anhöriga av användbara resurser till att 

kunna hjälpa sin närstående (se bland annat Marie, u.å.; Orolig mamma 2012, 2 januari; 

Förtvivlad, 2011b, 13 maj).  

Det finns ingen regelbok, eller manual på hur man ska hantera saker eller hur 

man ska hjälpa och stötta, för det är från person till person vad som passar...en 

del har skrivit att de har velat bli lämnade ifred i sin ångest och det är just det 

som hjälpt dem, andra har skrivit att bry dig så mycket det bara går, vaka och 

ligg på... (Kaos, 2014, 3 juni).  

Genom lämpliga tillvägagångssätt är föreställningen att känslan av ansvar blir hanterbar. De 

tillvägagångsätt som är främst förekommande har valts att benämnas Att sätta foten i golvet, 

”Det räcker med att finnas där”, Att vara en informell samtalsstödjare samt Att vara delaktig 

i behandling. Dessa tillvägagångsätt visar alla hur anhörigas vardag påverkas av 

problematiken.  

4.2.1 Att sätta foten i golvet 

Vissa anhöriga har valt att sätta gränser för sin närståendes beteende i hopp om att det ska 

avta (se bland annat Lindén, 2015, 10 januari; Sussie, 2012, 21 juni; Kaos, 2014, 7 mars; 

Mamma, 2008, 22 september). Detta är en uppgift som kräver mycket tålamod och 

engagemang där anhöriga har hittat olika vägar. Tillvägagångssättet kan exempelvis uppvisas 

i form av att låsa in vassa föremål, kämpa för att den närstående ska börja prata om sin 

problematik eller ha strikta regler för den närståendes vardag. En mamma som ville få sin 

dotter att prata om självskadebeteendet satte efter upprepade försök ner foten. Mot dotterns 

vilja vände sig mamman till dotterns vänner för information om situationen (Sussie, 2012, 21 

juni). Att fortsätta kämpa när den närstående inte vill samarbeta visar återigen på känslan av 

ansvar anhöriga upplever vid problematiken. Ansvarskänslan kan vara så påfrestande att de 

anhöriga till slut tar avstånd från den närstående.   

Det var nu som jag satte foten i golvet och sa nej till Emelie. Ville hon skära sig 

fick hon göra det någon annanstans, ville hon ta livet av sig fick hon göra det, 

jag orkade inte vakta henne längre. Det var dags att hon tog ansvar för sitt liv. 

Jag tog en risk men jag orkade inte mer (Vorne, 2007, 9 april).  

Genom att sätta ner foten lämnade mamman i citatet ovan över delar av ansvaret till sin 

närstående som i den stunden tvingades ta över huvudansvaret för sitt eget välmående. Att 

sätta ner foten ser vi kan innebära en stor risk då det kan påverka den närståendes 

tillfrisknande negativt. Citatet belyser risken för eskalering av självskadebeteendet om 

anhöriga upphör att vaka och engagera sig vid problematiken.   
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4.2.2 ”Det räcker med att finnas där”  

På forum och bloggar framförs att vissa anhöriga väljer att finnas där i svåra situationer. ”Jag 

har lärt mig att man inte behöver ha dom rätta svaren, utan det räcker med att finnas där” 

(Monica, 2015, 10 februari). Anhöriga visar att de ständigt finns tillgängliga för stöttning 

genom att den närstående kan väcka dem mitt i natten eller ringa under skoltid om ångesten 

blir för stor (Ejner Lind, 2011, 15 november; Trött och ledsen mamma, u.å.; Orolig mamma, 

2015, 17 mars). Genom att finnas där dag som natt uppvisar anhöriga vilken påverkan 

problematiken kan ha på deras vardag då de bland annat tvingas avstå från egna intressen och 

lämnas inte tid till att bevara sig själv. Anhöriga ger av sin vardag och försöker lindra den 

närståendes ångest. Ett genomgående tillvägagångsätt tycks vara att återinta rollen som 

småbarnsförälder. Anhöriga uttrycker detta genom att engagera sig själva och den närstående i 

aktiviteter så som högläsning av barnböcker, visa barnfilmer, åka timmar i bilen samt försöka 

skapa en trygg tillvaro i hemmet (Monica, 2015, 10 februari; Shedo, 2015, 7 januari; Hjälplös 

mamma, 2014, 16 juli; Medsyster, 2009, 25 januari).   

4.2.3 Att vara en informell samtalsstödjare  

Anhöriga som tidigare haft en nära kontakt med sin närstående kan uppleva att denna 

försvinner när självskadeproblematiken uppstår (Vorne, 2007, 9 april). För att uppnå en bra 

relation fungerar vissa anhöriga som informella samtalsstödjare. Att ha en öppen och 

regelbunden kontakt med sin närstående är en viktig del i rollen som anhörig ”jag tillbringar 

flera timmar per dag bara med att prata och hålla om henne” (Hjälplös mamma, 2014, 16 

juli). Genom att samtala och lyssna kan anhöriga få en insikt i den närståendes ångest (Trött 

och ledsen mamma, u.å.). Den närstående kan då via samtal bekräfta att självskadebeteendet 

inte är den anhörigas ”fel” vilket möjligen bidrar till en minskad känsla av skuld som anhöriga 

kan uppleva i situationen. Om tillvägagångssättet för att hjälpa sin närstående ger önskvärda 

resultat kan även känslan av otillräcklighet minska hos anhöriga. Dock kontaktar flertalet 

anhöriga (se bland annat Violen51, u.å.; Garin, u.å.; Orolig mamma, 2012, 2 januari; Maktlös, 

2009, 14 januari; A11) professionell behandling åt deras närstående vilket kan tyda på en 

fortsatt upplevelse av otillräcklighet.  

4.2.4 Att vara delaktig i behandling 

Det framkommer att anhöriga tar ett stort ansvar för den närståendes behandling. Ansvaret 

belyses främst genom att söka adekvat behandling och ta kontakt med professionella men 

även genom att aktivt delta i närståendes behandling då anhöriga erbjuds detta. Att finna rätt 

stöd till sin närstående framstår vara en tidskrävande process som sker i flera steg. Flertalet 

anhöriga beskriver nämligen att den första stödinsatsen inte var tillräcklig och söker därför 

vidare efter ett bättre stöd (Trött och ledsen mamma, u.å.; Lillan259, u.å.; Orolig 

mamma,2015, 17 mars; Medsyster, 2009, 25 januari). ”Jag har bönat och bett alla 

myndigheter om hjälp till mitt barn i flera års tid, men INGEN tar oss på allvar!!!” (Orolig 

mamma, 2015, 17 mars). Majoriteten av de anhöriga finner det svårt att hitta en bra 

professionell kontakt och väntetiden kan vara lång. Detta motsäger dock vissa anhöriga 

(Edblom, 2012, 10 februari; Garin, u.å.; Att rispa sig, 2012, 1 mars; Maktlös, 2009, 14 

januari) som uttrycker att deras närstående snabbt fick stöd. En bidragande faktor till 

anhörigas skilda upplevelser av stöd till närstående kan vara geografiska skillnader.  



23 
 

När anhöriga erbjuds att delta i behandling vid självskadeproblematik önskar de engagera sig 

för att få kunskap kring hur de ska hantera situationen och hur de kan vara ett hjälpande stöd 

för sin närstående (Trött och ledsen mamma, u.å.; Violen51, u.å.; Orolig mamma, 2012, 2 

januari; Orolig mamma, 2015, 17 mars; Maktlös, 2009, 14 januari). Därmed kan delaktighet i 

behandling bli ett indirekt anhörigstöd då anhöriga erhåller resurser till att bemöta 

självskadeproblematiken. Professionella arbetar dock utifrån Offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) vilket kan försvåra möjligheten för anhöriga att delta i och få 

information om behandling för närstående då tystnadsplikt gäller. Anhöriga efterfrågar 

delaktighet och information men då de hänvisas till sekretess är uppfattningen att de kan 

känna en förlust av kontroll och ansvaret för den närstående försvåras. 

4.3 Anhöriga är i behov av stöd 

Att anhöriga är i behov av stöd framkommer tydligt i skilda kategorier som kan uppnås i två 

steg. Anhörigkonsulenten beskriver att anhöriga i ett första skede efterfrågar rådgivning för 

hur de kan hjälpa sin närstående. När anhöriga sedan inser att de själva är i behov av stöttning 

eftersöker de främst någon att dela sina tankar med samt redskap till att bevara sig själv. Detta 

resulterade i underrubrikerna Behov av att prata och få verktyg att hjälpa samt Att bevara sig 

själv.  

Anhöriga på forum och bloggar efterfrågar råd för hur de ska hjälpa sin närstående, främst 

utav andra anhöriga vilka de även vill dela sina erfarenheter med. Detta tyder på ett behov av 

stöd som innefattar information kring självskadeproblematiken och ger anhöriga möjlighet att 

ventilera svårhanterade upplevelser som i nuläget uttrycks på internet. Anhöriga ger även 

uttryck för ett behov av stöd som förbättrar deras egna välmående då de uppvisar 

svårhanterade känslor och förlust av egna intressen då problematiken är tidskrävande 

(Ejeklint, 2009, 24 juli; Phlikkan, 2009, 1 april; Ejner Lind, 2011, 20 november; Lena, 2008, 

8 juni; En lärare, 2014, 16 juli). 

4.3.1 Behov av att prata och få verktyg att hjälpa 

Professionella beskriver att anhöriga kan befinna sig i en situation som är svår att hantera och 

de kan behöva stöttning, råd samt information kring problematiken. Anhöriga ger intryck på 

forum och bloggar av att vara i behov av både formellt och informellt stöd då de vill dela och 

prata om sina erfarenheter. Samtidigt som anhöriga efterfrågar en professionell kontakt 

eftersöker de andra anhöriga att prata med som förstår deras situation. Utifrån forum 

framkommer det att kontakt med andra anhöriga inte avtar då den närstående får formellt stöd 

(Förtvivlad, 2011a, 13 maj; Orolig mamma, 2012, 2 januari). Detta tyder på att anhöriga 

värdesätter det informella stöd som finns på forum och bloggar. Dock kan deras uppskattning 

av det informella stödet bero på brist av formellt anhörigstöd vid självskadeproblematiken och 

det informella stödet blir då det enda alternativet. Gemenskapen som uppstår kan möjligen 

bidra till att känslorna av skam och ensamhet lättar då anhöriga förstår att andra befinner sig i 

liknande situationer.  

HUR i hela friden ska jag stötta henne i det här? Vi har pratat lite nu på kvällen och i 

morgon ska jag ringa BUP och hon har lovat att följa med dit. Men vad ska jag göra? 
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Hur ska jag bära henne genom detta på bästa sätt?? Någon som har erfarenhet och 

vet hur man tacklar och bemöter? (Orolig mamma, 2012, 2 januari).  

Citatet belyser att anhöriga är i behov av att få råd och stöttning kring hur de kan hantera 

situationen. Forum och bloggar erbjuder anhöriga en möjlighet att ventilera sina tankar vilket 

det kan finnas ett behov av då det enligt Borg (2015) kan vara svårt att diskutera psykisk 

ohälsa i vardagen. Anhörigkonsulenten uttrycker att anhöriga kan uppleva det som svårt och 

jobbigt att ”behöva berätta sin situation gång på gång”. Forum ger anhöriga möjlighet till att 

berätta om sin situation vid ett tillfälle samtidigt som flertalet kan ta del av beskrivningen. 

Stöd i form av anhöriggrupper kan ge samma upplevelse av rådgivning och gemenskap som 

uppstår på forum (Shedo. u.å.; Anhörigkonsulenten).  

På forum och bloggar är intrycket att anhöriga som har en längre erfarenhet av att leva med 

någon som lider av ett självskadebeteende, uppmuntrar andra anhöriga att prata med en 

professionell för egen del i ett tidigt skede.  

 Men något du kanske aldrig ens tänkt på är att även du behöver prata med någon. Att 

vara anhörig sätter en press på ditt öra att alltid lyssna och din axel att alltid kunna 

lutas mot. Att ringa ett samtal till vårdcentralens kurator kan kännas nervöst, du kan 

känna skuld, är det här verkligen för mig? Men då du väl sitter hos en person vars 

arbete är att lyssna på dig, kan det hjälpa dig mer än du anar. Du behöver det (Ejner 

Lind, 2011, 20 november). 

Den allmänna uppfattningen att anhöriga ska vara de starka och friska i situationen kan leda 

till att de avstår att söka hjälp för sin egen skull. En anhörig som har erfarenhet av att 

involveras i närståendes behandling på BUP beskriver i en artikel upplevelsen av anhörigstöd. 

”- Vi fick träffa andra föräldrar i samma situation, det var oerhört värdefullt” (Edblom, 

2012, 10 februari). Citatet visar att det formella stödet kan ge liknande positiva upplevelser 

som det informella stödet på forum och bloggar då det värdesätts högt.  

4.3.2 Att bevara sig själv 

Vikten av att bevara sitt eget välmående och sin identitet framkommer i de anhörigas 

uttalanden (Ejeklint, 2009, 24 juli; Phlikkan, 2009, 1 april; Ejner Lind, 2011, 20 november; 

En lärare, 2014, 16 juli). Det är lätt att förlora sina egna intressen och ändra livsstil då en 

närstående har ett självskadebeteende (Ejner Lind, 2011, 20 november). Om den egna 

vardagen med intressen kan bevaras bidrar detta möjligen till att självuppfattningen förblir 

densamma då en stor del i identiteten är beroende av meningsfulla aktiviteter. Stöd bör 

därmed uppmuntra anhöriga till att ta hand om sig själva då ett bättre välmående kan skapa 

förutsättningar till att orka hjälpa sin närstående.  

"Sätt syrgasmasker på er själva först så att ni sedan kan hjälpa ert barn" lär vi 

oss när flygvärdinnan går igenom flygsäkerheten. Och är det inte precis så? - 

att om vi tar hand om oss, så orkar vi också finnas till hands om och när vi 

behövs hos våra anhöriga som mår dåligt (Ejeklint, 2009, 24 juli).  

Genom att bevara sig själv förbättras därmed anhörigas samt den närståendes tillvaro. Viljan 

att hjälpa sin närstående framkommer tydligt på forum och bloggar. Vid brist av stöd till 
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anhöriga riskerar de att förlora förmågan att ta hand om sin närstående vilket därmed kan 

bidra till sämre välmående hos de anhöriga. Stöd för eget välmående kan istället bidra till att 

de anhöriga får hjälp att hantera de skuldkänslor som kan uppstå vid problematiken. En 

anhörig som erhållit stöd från en kurator beskriver vikten av att bevara sig själv i situationen. 

”Det var så smärtsamt att ha ett barn som inte mår bra och jag gick till en kurator som blev 

min livlina. Vet inte hur jag mått i dag annars!” (Medsyster, 2009, 25 januari). Genom ett 

stöd kan anhöriga börja respektera och förlåta sig själva vilket underlättar för en fungerande 

livssituation. 

4.4 Brister i det formella anhörigstödet vid självskadeproblematik 

I studien framkommer erfarenheter av anhörigstöd vid självskadeproblematiken från anhöriga, 

närstående och professionella. Underrubrikerna Frånvaro av formellt anhörigstöd, Bristande 

information till anhöriga samt Professionella mer positiva till utbudet av anhörigstöd 

skapades för att skildra dessa erfarenheter. Vilket stöd som i praktiken erbjuds anhöriga då en 

närstående lider av ett självskadebeteende framkommer inte tydligt. Professionella uppvisar 

en dubbelhet i sina erfarenheter av anhörigstöd och få anhöriga i studien har erhållit stöd. 

Detta försvårar möjligheten att konkret beskriva vilket formellt anhörigstöd som erbjuds. 

4.4.1 Frånvaro av formellt anhörigstöd 

Den huvudsakliga uppfattningen bland anhöriga är att de inte erbjudits formellt anhörigstöd 

då en närstående lider av ett självskadebeteende (Hjälplös mamma, 2014, 16 juli; A1; A2; A3; 

A4; A5; A6; A7; A8; A9; A11; Shedo, u.å.). En anhörig belyser detta via mejlsvar då hon 

beskriver att hon under de svåraste åren sökte efter stöd men inte fann något. Ytterligare en 

anhörig beskriver att inget stöd erbjöds eller gavs under de många år dottern var 

”självdestruktiv”: 

Under alla år speciellt de första jobbigaste åren sökte jag stöd med ljus och 

lykta (A7). 

Inget stöd under de åtta år som min dotter har varit självdestruktiv. Det har 

däremot varit ett önskemål (A5). 

Liknande uttalanden som ovan återfinns i flertalet av de anhörigas beskrivningar kring 

möjligheten att få hjälp och stöd vilket visar på en återkommande upplevelse av bristande 

anhörigstöd vid självskadeproblematiken. Att det är bristande är egentligen en för vag 

beskrivning av deras upplevelser, då många menar de inte fått något stöd överhuvudtaget. 

”Har ej fått något stöd alls under flera år & finns ej att få heller” (A6). Citatet kan tolkas 

utifrån att det inte finns något anhörigstöd vid självskadeproblematiken på orten där den 

anhöriga bor eller att information om stöd inte når ut till berörda. Att vi valt att beskriva 

stödet som bristande beror på svårigheter i att tydliggöra en bild av anhörigstödet i praktiken 

utifrån anhörigas upplevelser. Dessa verkar skilja sig beroende på ort då vissa anhörigas 

uttalanden uppvisar exempel där formellt stöd har erbjudits. I somliga uttalanden verkar det 

röra sig om oklara händelser som bidragit till detta, dock är den övergripande upplevelsen att 

stöd är svårt om inte omöjligt att få. Många anhöriga påpekar detta i mycket starka ordalag, 

som följande exempel visar. Bakom den starka betoningen på ”inte en enda gång” verkar en 

stor frustration föreligga: ”Vi har varit hos BUP och psykologer till min dotter. Inte en enda 
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gång har jag fått frågan om jag behöver stöd” (A3). Citatet tyder på det som flera anhöriga 

påpekar, det att de vill bli tillfrågade av professionella om de behöver stöd i sin roll som 

anhöriga.  

Upplevelsen är som tidigare nämnt att anhöriga finner det svårt att själva be om stöd och hjälp 

på grund av den uppfattning de har om att de ska vara den starka i situationen. Det blir 

därmed speciellt viktigt för anhöriga att bli tillfrågade om de själva är i behov av stöd och bli 

betraktade som viktiga personer i den närståendes liv, som är i behov av stöd. ”Att ringa ett 

samtal till vårdcentralens kurator kan kännas nervöst, du kan känna skuld, är det här 

verkligen för mig?” (Ejner Lind, 2011, 20 november). Anhöriga (A1; A7; A8) efterfrågar ett 

specifikt stöd vid självskadeproblematiken som kan ge möjlighet till att träffa andra anhöriga i 

liknande situationer vilket följande exempel uppvisar: ”Vad jag vet så har man nog inte 

någon stöd idag heller. Skulle  Verkligen vilja att man hade någon typ av stöd just för dessa 

föräldrar och även ungdomarna” (A7). Ett specifikt stöd minskar möjligen känslan av skam 

som kan uppkomma av att be om hjälp då anhöriga får en förståelse för att även andra i 

liknande situationer behöver stöd.  

Anhörigas upplevelser av svårigheten med att få stöd för egen del bekräftas även av de 

professionella. Anhörigkonsulenten beskriver exempelvis att kommunen i nuläget inte kan 

erbjuda specifikt stöd till någon målgrupp inom psykisk ohälsa, även då hon uttrycker att detta 

efterfrågas. Kurator på BUP beskriver samtidigt att inom landstinget har andra områden inom 

psykisk ohälsa ett mer fungerande anhörigstöd än vid problematiken självskadebeteende. 

Detta tyder på att anhöriga vars närstående lider av ett självskadebeteende inte har 

uppmärksammats eller prioriteras i samma utsträckning som andra målgrupper. Det kan 

visserligen delvis bero på det som vårdcentralskuratorn uttrycker, att det finns ett mörkertal 

inom självskadeproblematiken bland anhöriga i behov av stöd. Detta kan dock vara långt ifrån 

hela ”sanningen” då anhöriga i studien är öppna med deras frustration och behov av hjälp 

samt att flertalet anhöriga är synliga i behandling riktad till den närstående. Eftersom skuld- 

och skamkänslor hos anhöriga förefaller vara ett hinder för att söka hjälp för eget välmående, 

är det möjligt att det blir en missuppfattning mellan anhöriga och de professionella. 

Professionella förväntar sig att anhöriga aktivt söker stöd om de behöver det medan de 

anhöriga vill bli tillfrågade.  

4.4.2 Bristande information till anhöriga  

Anhöriga (A8; A1; A2; A6; A7) uttrycker en brist av information angående vilket stöd som 

finns att tillgå då en närstående lider av ett självskadebeteende. Professionella bekräftar 

anhörigas erfarenheter av bristande information i samhället. De aktörer som ska erbjuda 

någon form av anhörigstöd vid självskadeproblematiken, vilka utifrån policydokument och 

intervjuer framgår vara BUP, anhörigkonsulent samt vårdcentralskurator, beskriver att de inte 

har specifik information till anhöriga vars närstående lider av ett självskadebeteende. 

Asso jag tänker ju generellt då så är det naturligtvis så att det alltid är bra med 

information, men går man ut med information så måste man också ha resurser 

att möta det, där är vi ju inte riktigt i det läget att vi liksom har satt en prioritet 

på den här gruppen (Vårdcentralskuratorn). 
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Detta kan bero på att vårdcentralskuratorer och anhörigkonsulenter inte har specifikt stöd till 

målgruppen utan erbjuder allmänt anhörigstöd. Den allmänna informationen kan möjligen 

resultera i att anhöriga inom självskadeproblematiken inte uppfattar informationen som 

relevant för dem. Kurator på BUP skiljer sig från ovanstående erfarenheter angående 

bristande information i samhället då hon uppvisar kunskap kring vilka aktörer som kan 

erbjuda stöd. BUP har dock ingen information kring erbjudet anhörigstöd för någon målgrupp 

då deras fokus är på närståendes behandling även om denna kan innefatta anhörigstöd.  

4.4.3 Professionella mer positiva till utbudet av anhörigstöd 

De professionella uttrycker sig generellt mer positiva än anhöriga till det formella anhörigstöd 

som trots allt erbjuds. ”…där är ju kommunen dem som har väldigt mycket bra upparbetat, 

och kunskap och allt” (Vårdcentralskuratorn). Vårdcentralskuratorn uttrycker här att det finns 

ett anhörigstöd men beskriver inte konkret hur det är utformat i praktiken. Samtidigt beskriver 

de professionella ett behov av fler stödjande insatser till anhöriga vid självskadeproblematiken 

vilket tyder på en dubbelhet i deras uttalanden då de menar att det finns ett anhörigstöd men 

även att stödet behöver utvecklas. ”…man alltid kan göra mer och bättre så. Man skulle ju 

vilja asså många föräldrar…har ju ett väldigt stort behov tillexempel av att träffa andra 

föräldrar i liknande problematik, det har vi inte när det gäller självskadebeteende” (Kurator 

på BUP). De professionella förmedlar under intervjuerna en otydlighet och en dubbelhet som 

framställer att de ser ett behov av utökat anhörigstöd vid självskadeproblematiken men att de 

på grund av bristande resurser inte själva vill bära ansvaret. 

Det finns anhöriga som utmärker sig då de erhållit formellt stöd som de varit nöjda med till 

skillnad från resterande anhöriga som upplever att det inte finns anhörigstöd att tillgå. ”Ärligt 

talat så tycker jag att vi fått hjälp från väldigt många olika instanser” (A11). A11 urskiljer sig 

då hon erhållit stöd från flertalet insatser genom vägledande samtal på BUP, kontaktperson 

för hela familjen via socialtjänsten samt stödsamtal (framgår ej av vilken aktör). Resterande 

två anhöriga har erbjudits stöd på BUP i form av föräldragrupp samt själv sökt stödsamtal hos 

kurator på vårdcentral. Dessa skilda erfarenheter av stöd kan dels bero på geografiska 

aspekter samt att två av dessa haft ork till att själva hitta rätt stöd. ”…jag gick till en kurator 

som blev min livlina” (Medsyster, 2009, 25 januari).  

Anhöriga beskriver styrkor inom det informella anhörigstödet snarare än i det formella stödet. 

De visar kunskap om organisationen SHEDO och ger uttryck för att organisationens stöd är 

eftertraktat (A7; A11; A8). ”Det hade varit jättebra om vi hade shedo här också” (A7). 

SHEDO erbjuder specifikt stöd vid självskadeproblem vilket tidigare nämnt är något som 

eftersöks av anhöriga. 

4.5 Anhöriga hamnar ”mellan stolarna”  

Samtliga professionella ger under intervjuerna mer eller mindre explicit uttryck för att 

anhöriga har en tendens att hamna ”mellan stolarna” när det gäller att få stöd i sin roll som 

anhörig då en närstående lider av ett självskadebeteende. Detta i kombination med anhörigas 

upplevelser skildras i underrubrikerna Brister i remittering samt Professionella frånsäger sig 

ansvaret.  
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4.5.1 Brister i remittering 

Professionella uttrycker under intervju att de anser att ansvaret för anhörigstöd vid 

problematiken självskadebeteende inte tillhör deras profession och deras uppgift går ofta ut på 

att försöka remittera de anhöriga vidare. Däremot brister remitteringen då de professionella 

uppvisar saknad erfarenhet kring vad andra aktörer erbjuder för stöd vid 

självskadeproblematiken. Vårdcentralskuratorn beskriver exempelvis ”jag vet inte om det 

finns föreningar när det gäller den här gruppen” samt efterfrågar skolkuratorn information 

om andra relevanta aktörer ”det vet jag inte riktigt om dem erbjuder det BUP heller?”. I 

verkligheten kan detta möjligen innebära att de anhöriga hamnar ”mellan stolarna” även efter 

remittering, och stödjer därmed de anhörigas upplevelser av att det inte finns något formellt 

stöd för dem. Kurator på BUP utmärker sig dock då de på BUP hänvisar till stöd inom 

kommun, landsting samt informellt stöd via organisationer och uppvisar därmed kunskap om 

övriga aktörer. ”…behöver hjälp för egen del då försöker vi istället hjälpa till genom att 

skriva en remiss eller berätta om vart man kan söka det finns ju kuratorer på vårdcentraler 

tillexempel och vi informerar ju alltid om patientföreningar och anhörigföreningar” (Kurator 

på BUP). Detta kan bero på den specialistroll kuratorerna på BUP besitter då de arbetar med 

självskadebeteende. Vårdcentralskuratorn bekräftar att kuratorer på BUP kan hänvisa 

anhöriga vidare till kuratorer men hennes erfarenhet är att detta endast förekommer vid 

problematiken anorexia. ”Inte så där jätte vanligt men det förekommer ju en och annan, och 

det är väl mest då utifrån ätstörningsproblematiken” (Vårdcentralskuratorn). De anhöriga och 

närstående (A3; A10; A8; A1; A7) beskriver dock en annan erfarenhet och menar att BUP 

inte ger stöd i situationen som anhörig. ”BUP har inte sagt ett ord om stöd för oss föräldrar” 

(A8).  

4.5.2 Professionella frånsäger sig ansvaret  

Kurator på BUP beskriver att de till viss del erbjuder anhörigstöd genom att ge anhöriga 

verktyg till hur de kan hjälpa som en del i den närståendes behandling. ”…barnet som är 

patienten så det är liksom hans eller hennes behov som vi utgår ifrån men sen naturligtvis blir 

det ju föräldrastödjande interventioner… Men inte nått liksom frikopplat anhörigstöd” 

(Kurator på BUP). Då det formella stödet har fokus på närståendes behandling finns inte 

resurser till att stödja anhörigas egna välmående. BUP erbjuder då inte stöd för eget 

välmående utan hänvisar till bland annat kurator på vårdcentral. Vårdcentralskuratorn 

beskriver i sin tur att anhöriga endast erhåller stöd genom att få information kring hur de ska 

förhålla sig till och bemöta den som har insjuknat. Stödsamtal för eget välmående hänvisas 

vidare till andra instanser. ”På stödsamtal så brukar vi, vi kanske hänvisar mer till andra 

instanser” (Vårdcentralskurator). Med andra ord visar detta på hur aktörer hänvisar till 

varandra men inte har en samstämmig syn på vad den andre kan erbjuda. Detta visar även att 

de professionella frånsäger sig ansvaret för anhörigstöd vid självskadeproblematiken.  

5. Resultatsammanfattning  
Det framkommer att anhöriga anser att de inte erhåller formellt stöd vid 

självskadeproblematiken. Professionella ger uttryck för att vara mer positiva till det formella 

anhörigstödet vid självskadebeteende än de anhöriga samtidigt som professionella beskriver 

att stödet behöver utvecklas. I nuläget hamnar anhöriga ”mellan stolarna” då professionella 
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frånsäger sig ansvaret för anhöriga och deras arbetsuppgift går främst ut på att remittera 

vidare. Remitteringen misslyckas då de professionella har en bristande insyn i vad de andra 

aktörerna erbjuder för stöd till anhöriga vid självskadeproblematiken. Resultatet visar att det 

på specifika orter finns formellt och informellt anhörigstöd. På grund av bristande information 

mellan professionella och till anhöriga upplevs stödet dock inte tillgängligt för berörda. I 

frånvaro av stöd vänder sig många anhöriga till forum och bloggar där de ger uttryck för 

svårhanterade känslor. Ansvaret anhöriga känner för sin närstående är ett genomgående tema 

vilket kan bero på att de anhöriga i studien är föräldrar till ungdomar som lider av ett 

självskadebeteende. För att hantera känslan av ansvar skapar anhöriga olika tillvägagångssätt 

att hjälpa sin närstående. Det framkommer dock att behovet av stöd består och att detta bör 

innefatta verktyg till att hjälpa sin närstående och möjlighet att bevara sitt eget välmående. 

Genom formellt eller informellt anhörigstöd kan anhörigas svåra känslor bearbetas vilket i 

slutändan kan bidra till att stödet blir deras livlina.  

6. Diskussion  
Syftet med denna studie är att utforska anhörigas erfarenheter av formellt och informellt 

anhörigstöd då en närstående lider av ett självskadebeteende. För att förstå anhörigas behov 

av stöd syftar studien även till att skapa förståelse kring anhörigas livssituation och 

välmående. Resultatet visar att anhöriga befinner sig i en svår situation då en närstående lider 

av ett självskadebeteende och det finns brister i anhörigstödet.  

Socialstyrelsen (2014a) beskriver att det efter lagändring 2009 fortfarande finns brist av 

individuellt utformat stöd till anhöriga då deras behov inte alltid kan tillgodoses. Detta är ett 

problem som anhöriga i studien upplever då de förmedlar en frånvaro av specifikt formellt 

stöd vid självskadeproblematiken. Hoagwood et al. (2009) uttrycker att anhöriga har fått 

begränsad uppmärksamhet i forskning i jämförelse med andra områden inom psykisk ohälsa. 

Vad är det då som skapar denna brist av stöd till anhöriga vars närstående lider av ett 

självskadebeteende? I resultatet framkommer att dessa anhöriga är en underprioriterad 

målgrupp, vilket kan bero på att psykisk ohälsa är stigmatiserat i samhället (Goffman, 1972). I 

jämförelse med andra målgrupper så som äldre är psykisk ohälsa och självskadebeteende 

därmed ett relativt nytt område för det sociala arbetet. Detta bidrar till att behandling och stöd 

främst riktas till närstående då anhörigas behov ännu inte uppmärksammats i samma 

omfattning. Stigmatiseringen påverkar således inte enbart närstående utan även anhöriga och 

diskriminering kan visas i bristande vårdutbud (Goffman, 1972).  

 

I resultatet uppvisas bristerna i anhörigstöd genom att professionella frånsäger sig ansvaret 

för de anhöriga och att de vid remittering inte uppvisar kunskap kring vilka aktörer som 

erbjuder anhörigstöd vid självskadeproblematiken. De anhöriga riskerar då att hamna ”mellan 

stolarna” och bli utan stöd. Stigmatiseringen kan även bidra till det mörkertal inom 

självskadeproblematiken bland närstående och anhöriga i behov av stöd (Taylor, 2003). 

Anhöriga i denna studie är föräldrar till ungdomar som lider av ett självskadebeteende och av 

samhällets normer förväntas de kunna ta hand om sitt barn. Vid problematiken kan de känna 

en förlust av sin föräldraroll vilket kan resultera i skam- och skuldkänslor på grund av att de 

inte längre lever upp till normen (Goffman, 1972). Detta kan relateras till studie av Daly 
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(2005) som beskriver att mammor vid självskadeproblematiken ofta upplever en känsla av att 

misslyckas i sin roll som förälder. Då information om specifikt stöd till anhöriga inom 

självskadeproblematiken saknas och tillgänglig information riktas till en bredare målgrupp 

kan känslor av skam och skuld bidra till att anhöriga inte känner sig berättigade till stöd. 

Mörkertalet kan påverka tillgången av anhörigstöd då efterfrågan kan uppleva saknas. En 

slutsats som kan dras är att brist av stöd till anhöriga vid självskadeproblematiken delvis beror 

på att psykisk ohälsa fortfarande är stigmatiserat i samhället (Goffman, 1972). Det saknas 

även tydliga riktlinjer kring ansvar och samverkan gällande stödet vilket skapar möjlighet för 

aktörer att frånsäga sig ansvaret för målgruppen.  

 

Studier beskriver ett behov av omfattande stöd vid självskadeproblematiken (Hoagwood et al., 

2009; McFarlane et al., 2003). Detta kan bero på att anhöriga upplever ensamhet, 

stigmatisering, skam och hjälplöshet i sin situation (Hoagwood et al., 2009). Det framkommer 

dock att anhörigas erfarenheter vid problematiken har fått begränsad uppmärksamhet inom 

forskning (Daly, 2005; McDonald et al., 2007; Rissanen et al., 2008). Frågor som uppstår är 

vilka svårigheter anhöriga upplever i samband med problematiken samt vad ett stöd kan ge 

dem och deras omgivning? En central känsla hos anhöriga upplevs vara det ansvar de känner 

för sin närstående. Ansvarskänslan visar de bland annat genom att ta på sig den tidskrävande 

process som det innebär att hitta rätt stöd för sin närstående. Lindgren (2011) beskriver att 

anhöriga kan känna sig förvirrade och vilsna i uppgiften att söka rätt vård till sin närstående. 

Detta kan skapa en känsla av maktlöshet över situationen som försämrar anhörigas 

välmående, vilket kan relateras till KASAM som enligt Antonovsky (2005) innefattar att 

situationen ska vara begriplig för att uppnå välbefinnande. Begriplighet kan uppnås genom att 

anhöriga erhåller information om problematiken samt tillgänglig behandling för närstående. 

Om närstående erhåller behandling bidrar detta till att anhöriga har någon att dela ansvaret 

med vilket skapar en resurs som förenklar möjligheten för anhöriga att hantera motgångar. 

Upplevelsen av att ha resurser beskriver Antonovsky (2005) som hanterbarhet vilket förbättrar 

välmående.  

 

Utöver viljan att hjälpa sin närstående uttrycker anhöriga egna svårhanterade känslor så som 

otillräcklighet, skuld och oro. Detta ger uttryck för ett underliggande behov av stöd för egen 

del där de kan få möjlighet att bevara sig själv. Det är tydligt i resultatet att en del av att 

bevara sig själv innebär tid och ork för de anhöriga att engagera sig i egna meningsfulla 

aktiviteter. Anhörigstöd i kombination med att närstående får behandling kan bidra till att 

anhöriga bevarar sina intressen vilka ofta går förlorade då all tid tilldelas den närståendes 

behov. Detta kan liknas vid det Antonovsky (2005) benämner meningsfullhet som syftar till 

att personer behöver engagera sig i betydelsefulla aktiviteter för att uppleva välbefinnande. 

Majoriteten av anhöriga i vår studie har inte erhållit stöd för egen del vilket problematiserar 

möjligheten att svara på vad ett stöd kan ge anhöriga. De få anhöriga i studien som erhållit 

formellt stöd uttrycker att detta varit betydelsefullt för deras välmående genom att exempelvis 

beskriva stödet som en livlina. Tidigare forskning som innefattas i denna studie behandlar 

enbart familjecentrerad vård vid självskadebeteende då inga studier funnits som beskriver 

endast anhörigstöd (McFarlane et al., 2003; Hoagwood et al., 2009). Denna forskning visar att 

anhörigas delaktighet i behandling bidrar till förbättrat välmående och stresshantering hos de 
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anhöriga vilket tyder på ett indirekt anhörigstöd (McFarlane et al., 2003; Hoagwood et al., 

2009). Detta kan liknas vid stöd erbjudet av BUP vid självskadebeteende där anhöriga 

involveras i närståendes behandling.  

 

Denna studie visar på att det formella anhörigstödet vid självskadeproblematik men även vid 

psykisk ohälsa överlag behöver utvecklas. I nuläget erbjuds formellt specifikt stöd vid 

självskadeproblematiken på BUP, men enbart på vissa orter Informellt anhörigstöd vid 

problematiken erbjuds av organisationen SHEDO som de anhöriga främst upplever vara den 

instansen som erbjuder stöd för anhörigas egna välmående. Socialstyrelsen (2014a) beskriver 

att anhöriga bör uppmärksammas i större omfattning inom det sociala arbetet. Professionella i 

studien har uppvisat bristande insyn i erbjudet formellt samt informellt anhörigstöd och 

aktörer involverade i närståendes behandling har framställts ge bristande information om stöd 

till anhöriga. Professionella verkar även frånsäga sig ansvaret för anhöriga vid 

självskadeproblematiken på grund av bristande resurser. Därmed behövs förbättrad kunskap 

inom det sociala arbetet angående erbjudet informellt stöd av exempelvis SHEDO samt 

informationsspridning om detta. Som resultatet visar är enbart information inte tillräckligt då 

anhöriga upplever frånvaro av erbjudet stöd av formella instanser och det informella behöver 

därmed kompletteras för att tillgodogöra anhörigas behov. Förhoppningen är att studien ska 

förmedla en ökad förståelse för anhörigas behov av stöd och deras svårigheter i att själva be 

om stöd på grund av skam- och skuldkänslor de upplever. Detta skapar ett behov av kunskap 

inom det sociala arbetet för att kunna erbjuda och hänvisa anhöriga till rätt stöd.  

Vidare forskning behövs inom området och kan fokusera på ett nationellt perspektiv för att 

undersöka hur stöd skiljer sig geografiskt. Frågor kan ställas kring ”Vilket stöd finns 

tillgängligt för anhöriga vars närstående lider av ett självskadebeteende” samt ”Hur skiljer sig 

anhörigstöd mellan större och mindre kommuner?”. Forskning bör även föras kring hur 

omfattande behovet av stöd egentligen är utifrån anhörigas perspektiv genom frågor specifikt 

riktade till relevanta anhöriga.   

6.1 Metod diskussion  

I detta avsnitt ska en diskussion föras angående metodologiska val och dess genomförande. 

Potentiella svårigheter och problem kommer uppmärksammas samt alternativa 

tillvägagångssätt diskuteras.  

I diskussion kring metodval är det viktigt att resonera om urval och datainsamling. En första 

tanke var att enbart inhämta anhörigas erfarenheter från artiklar, forum och bloggar. Då detta 

inte gav tillräcklig data för att uppnå syftet inhämtades ytterligare data via relevanta 

organisationer samt genom att starta en diskussionstråd på Familjeliv.se. Detta medförde 

primär- och sekundärkällor och för att undvika felaktiga tolkningar krävdes att dessa 

särskildes vid analys. Att innefatta primär- och sekundärkällor gav ett bredare 

anhörigperspektiv men kan innebära svårigheter i jämförelse då primärkällorna fick ta del av 

direkta frågor relaterade till studiens syfte. Anhöriga och närstående i studien har varit 

anonyma vilket innebär att verklighetsförankringen är svårt att säkerhetsställa. Det saknas 

riktlinjer för genomförandet av studier som innefattar diskussionsforum (Plantin & Daneback, 

2010). Vid brist av riktlinjer kring urval begränsades mängden data genom att vissa 
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kännetecken utsågs som materialet skulle belysa. Detta har varit en fördel vid tidsbrist då 

endast relevant material har analyserats. Däremot hade ett mer flexibelt urval, exempelvis att 

innefattat alla anhöriga som berör psykisk ohälsa, kunnat generera en mer omfattande 

datainsamling med fler erfarenheter av anhörigstöd. Samtidigt hade detta kunnat resultera i 

irrelevant data som inte speglat syftet och därmed riskera validiteten (Bryman, 2011).  

För att få ett vidare perspektiv innefattades professionellas erfarenheter som resulterar i 

ytterligare en form av informationskälla vilket enligt Bryman (2011) ökar trovärdigheten. 

Detta gav möjlighet till jämförelse mellan anhörigas och professionellas erfarenheter av 

erbjudet anhörigstöd. Vid urval av intervjurespondenter fanns kriterier kring att 

arbetsuppgifter skulle innefatta anhörigstöd eller att de benämndes i anhörigas erfarenheter. 

Information tillhörande anhörigkonsultens arbetsuppgifter och hur dessa fördelas inhämtades 

inte i tillräcklig omfattning. Detta resulterade i att anhörigkonsulenten enbart arbetar med 

anhörigstöd riktat till äldreomsorgen och hade därmed ingen större erfarenhet av stöd vid 

självskadeproblematiken. Information från anhörigkonsulenten inkluderas då den anses vara 

användbar för att jämföra anhörigstöd mellan olika målgrupper. Val av intervjumetod kan ha 

medfört att respondenternas svar påverkats av vår närvaro (Bryman, 2011). Denna påverkan 

har minimerats genom öppna intervjufrågor som delvis utgick från anhörigas erfarenheter 

samt genom reflektion över förförståelsen. Däremot bidrog vår förförståelse av ett begränsat 

anhörigstöd till att professionella uppmuntrades att utveckla sina svar vilket gav användbar 

data. 

Då studien består av flera informationskällor var val av lämpliga analys svår. I tematisk 

analys finns inga klara tillvägagångssätt vilket gav möjlighet till friare analys där alla 

informationskällor kunde uttryckas (Bryman, 2011). Vid analys lästes datainsamling från 

anhöriga och närstående till en början var för sig för att begränsa inverkan av vår egen 

förförståelse i konstruktion av teman. Vid transkribering uteslöts pauser, tonfall samt uttryck 

som exempelvis ”hmm” (Kvale & Brinkmann, 2009). Att utesluta detta i transkriberingen kan 

ha medfört missförstånd vid analys då tonfall eller pauser kan ge en underliggande betydelse. 

Detta medförde dock möjlighet till att intervjuerna kunde vara en längre tid än om 

transkribering innefattat detaljer. Flexibiliteten i tid bidrog till att de professionella gavs 

möjlighet till att utveckla sina svar.  
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Bilaga 1 – Information till anhöriga  

Familjeliv.se, SHEDO, Gapet  
 

Hej Anhöriga,  

Vi är två socionomstudenter från Högskolan i Jönköping som för tillfället skriver vår C-

uppsats. Syftet med vår uppsats är att vi utifrån ett anhörigperspektiv vill undersöka vilket 

anhörigstöd som finns tillgängligt när ett barn/ungdom lider av ett självskadebeteende.  

 Har du som förälder/anhörig fått något stöd i din situation och vad har stödet gett dig? 

 Behövs det mer stöd till föräldrar/anhöriga? 

Vi tar gärna emot era tankar om det nuvarande anhörigstödet antingen via mejl eller i det här 

inlägget. I vårt slutliga arbete kommer svaren behandlas konfidentiellt, inga namn kommer 

presenteras. 

Tack på förhand! 

Kajsa Johansson – kajsa.johansson@hotmail.com 

Sara Dornhäuser – sara.dornhauser@gmail.com  

 

Sensus studiecirkel  

 

Denna studie är ett examensarbete som genomförs av två socionomstudenter vid 

Hälsohögskolan i Jönköping, Sara Dornhäuser och Kajsa Johansson, under handledning av 

Nina Gunnarsson.  

Syftet med studien är att belysa det anhörigstöd som finns tillgängligt då en närstående 

ungdom lider av ett självskadebeteende. På grund av bristande forskning från anhörigas 

perspektiv är det något som vi vill belysa och skulle uppskatta att få ta del av Era åsikter. 

Svaren kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att dina personuppgifter inte 

kommer att publiceras i studien.  

Vi tar gärna emot Era svar och vi finns tillgängliga för eventuella frågor via mejl:  

kajsa.johansson@hotmail.com eller sara.dornhauser@gmail.com 

Tack! 

1. Vilket professionellt stöd har du fått som anhörig?  

2. Hur har stödet hjälpt dig? 

3. Hur kom du i kontakt med anhörigstödet? 

4. Anser du att det nuvarande anhörigstödet behöver utvecklas? 

5. Om du svara JA på fråga 5: Vad behöver förbättras? 

 

 

 

mailto:kajsa.johansson@hotmail.com
mailto:sara.dornhauser@gmail.com
mailto:kajsa.johansson@hotmail.com
mailto:sara.dornhauser@gmail.com
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Bilaga 2 – Intervjuguider  

Kurator på vårdcentral 
Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat som kurator inom vården? 

 Har du kontakt med någon som lider av ett självskadebeteende eller dess anhöriga?  

Anhörigstöd 

 Hur vanligt är det att anhöriga tar kontakt med dig då de har en närstående som lider 

av ett självskadebeteende?  

 Vad erbjuder ni för stöd till anhöriga vars närstående lider av ett självskadebeteende?  

- Erbjuder ni någon annan form av anhörigstöd? 

 Hur är anhörigstödet utformat? (är syftet att hjälpa föräldrarna och deras välmående 

eller är stödet till hur föräldrar kan hjälpa sitt barn?)  

- Erbjuder ni någon patient- och närståendeutbildning?  

 Vad upplever du att anhöriga eftersöker i anhörigstödet? (vill dom ha hjälp för sin 

egen hälsa eller veta vad du och barnet pratar om eller veta hur de ska hjälpa sitt 

barn?) 

Organisering 

 Hur informerar ni om det anhörigstöd som erbjuds hos er?  

- Vad är dina upplevelser kring hur anhörig har fått kontakt med er? 

- Hur kommer det sig att det inte finns fler broschyrer/information på vårdcentralen 

som riktar sig till anhöriga? (Policy)  

 Vad ser du för svagheter och styrkor med det nuvarande anhörigstödet? 

 Har du märkt någon skillnad gällande anhörigstödet efter ändringen i Socialtjänstlagen 

som skedde 2009?   

 Hur är uppdelning av anhörigstöd mellan olika huvudmän utformat?   

 Vad har du för upplevelse kring anhöriga som försöker hitta rätt vård för den 

närstående och sig själv? (Föräldrar känner ångest då de inte hittar rätt vård eller bra 

samverkan mellan olika insatser).  

Skolkurator 
Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

 Hur ser självskadeproblematiken ut på er skola?  

 Har du kontakt med någon som lider av ett självskadebeteende eller dess anhöriga?  

 Hur vanligt är det att anhöriga tar kontakt med dig då de har en närstående som lider 

av ett självskadebeteende? 

Anhörigstöd 

 Vad erbjuder ni för stöd till anhöriga vars närstående lider av ett självskadebeteende?  

- Erbjuder ni någon annan form av anhörigstöd? 
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 Hur är anhörigstödet utformat? (är syftet att hjälpa föräldrarna och deras välmående 

eller är stödet till hur föräldrar kan hjälpa sitt barn?)  

 Vad efterfrågar anhöriga som tar kontakt med dig? (vill dom ha hjälp för sin egen 

hälsa eller veta vad du och barnet pratar om eller veta hur de ska hjälpa sitt barn?)  

 Hur hanterar ni sekretess när anhöriga tar kontakt med er?  

 Hur involveras anhöriga när ungdomen ger sitt samtycke till att bryta sekretess?  

 Hur involveras anhöriga när sekretess måste brytas? 

Organisering 

 Vad ser du för svagheter och styrkor med det nuvarande anhörigstödet? 

 Hur är uppdelning av anhörigstöd mellan olika huvudmän utformat?  

 Har du märkt någon skillnad gällande anhörigstödet efter ändringen i Socialtjänstlagen 

som skedde 2009? 

Anhörigkonsulent  
Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat som anhörigkonsulent? 

 Har du kontakt med anhöriga vars närstående lider av ett självskadebeteende? 

Anhörigstöd 

 Hur vanligt är det att anhöriga tar kontakt med dig då de har en närstående som lider 

av ett självskadebeteende?  

  Vad erbjuder ni för stöd till anhöriga vars närstående lider av ett självskadebeteende?  

- Erbjuder ni någon annan form av anhörigstöd? 

 Hur är anhörigstödet utformat? (är syftet att hjälpa föräldrarna och deras välmående 

eller är stödet till hur föräldrar kan hjälpa sitt barn?)   

 Vad upplever du att anhöriga eftersöker i anhörigstödet? (vill dom ha hjälp för sin 

egen hälsa eller veta hur de ska hjälpa sin närstående?)  

Organisering 

 Hur informerar ni om det anhörigstöd som erbjuds hos er?  

- Vad är dina upplevelser kring hur anhörig har fått kontakt med er? 

- Vår uppfattning är att informationen angående anhörigstöd vid psykisk ohälsa är 

bristande, på vilket sätt upplever du det? 

 Vad ser du för svagheter och styrkor med det nuvarande anhörigstödet? 

- Vår uppfattning är att anhörigstödet främst riktar sig till äldre, hur ser du på det?  

- Hur upplever du att olika kommuner arbetar med anhörigstöd?  

 Har du märkt någon skillnad gällande anhörigstödet efter ändringen i Socialtjänstlagen 

som skedde 2009?   

 Hur är uppdelning av anhörigstöd mellan olika huvudmän utformat?   

 Vad har du för upplevelse kring anhöriga som försöker hitta rätt vård för den 

närstående och sig själv? (Föräldrar känner ångest då de inte hittar rätt vård eller bra 

samverkan mellan olika insatser).  
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Kurator på BUP  
Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat på BUP? 

 Hur ser självskadeproblematiken ut i dagsläget på BUP? 

 Har du kontakt med någon som lider av ett självskadebeteende eller dess anhöriga?  

 Hur vanligt är det att anhöriga tar kontakt med dig då de har en närstående som lider 

av ett självskadebeteende? 

Anhörigstöd 

 Vad erbjuder ni för stöd till anhöriga vars närstående lider av ett självskadebeteende?  

- Erbjuder ni någon annan form av anhörigstöd? 

 Hur är anhörigstödet utformat?  

- Är syftet att hjälpa föräldrarna och deras välmående eller är stödet till hur föräldrar 

kan hjälpa sitt barn?  

 Vad upplever du att anhöriga eftersöker i anhörigstödet hos er på BUP?  

- Vill dom ha hjälp för sin egen hälsa eller veta hur de ska hjälpa sin närstående?  

 Vilka kriterier finns för att få medverka i en DBT-behandling? 

 Hur upplever du att anhöriga påverkas av problematiken?  

Organisering 

 Hur informerar ni om det anhörigstöd som erbjuds hos er?  

- Anser du att det finns behov av ytterligare information från er som riktar sig till 

anhöriga? 

 Vad ser du för svagheter och styrkor med det nuvarande anhörigstödet? 

 Har du märkt någon skillnad gällande anhörigstödet efter ändringen i Socialtjänstlagen 

som skedde 2009?   

 Hur är uppdelning av anhörigstöd mellan olika huvudmän utformat?   

 Vad har du för upplevelse kring anhöriga som försöker hitta rätt vård för den 

närstående och sig själv?  
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Bilaga 3 – Information till dig som intervjuas  
 

Hej! 

Denna studie är ett examensarbete som genomförs av två socionomstudenter vid 

Hälsohögskolan i Jönköping, Sara Dornhäuser och Kajsa Johansson.  

Syftet med studien är att belysa det anhörigstöd som finns tillgängligt då en närstående 

ungdom lider av ett självskadebeteende. I studien kommer vi utgå från anhörigas samt 

professionellas upplevelser kring det nuvarande anhörigstödet.  

Deltagande i intervjun är frivilligt, och du har när som rätt att avbryta intervjun utan att ange 

orsak. Intervjun kommer att vara ca: 30-45 minuter. 

Genom att ställa upp på intervju samtycker du till att intervjun spelas in samt att innehållet i 

intervjun kommer att betraktas som protokollförd dokumentation. 

Intervjun kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att ditt namn och din arbetsplats 

inte kommer att publiceras i studien. Intervjumaterialet kommer endast att användas till denna 

studie. Viktigt att känna till är dock att vår handledare samt arbetets kommande opponenter 

har rätt att ta del av den ursprungliga dokumentationen inför examination. 

Om du vill kan du ta del av den färdiga studien, låt oss veta så skickar vi ett exemplar. Spara 

gärna detta brev ifall att det dyker upp funderingar under vägen. 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Sara Dornhäuser & Kajsa Johansson  

 


