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Bakgrund 
I en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från 

oktober 2011 beslutades att satsa särskilda medel för att minska självskadebeteende och 

tvångsåtgärder hos unga. Bakgrunden var att det fanns flera oroande trender bland unga och unga 

vuxna. En ökande andel ungdomar upplevde stress, huvudvärk, ångest, sömnbesvär och 

svårigheter att hantera vardagen och detta uppgavs i större utsträckning av unga kvinnor. Allt fler 

ungdomar vårdades även på sjukhus för depression, ångest, självmordsförsök och 

alkoholförgiftning. Enligt Socialstyrelsens lägesrapport för 2011 var antalet självmordsförsök 

och intag i psykiatrisk slutenvård fortsatt hög bland unga kvinnor i åldern 15–24 år och ökade 

bland unga män i åldern 15–24 år. En stor grupp inom barn- och ungdomspsykiatrin var unga 

med självskadeproblematik, framförallt flickor och unga kvinnor men ökning sågs även bland 

pojkar och unga män1. År 2009 gjorde SKL en inventering av heldygnsvården; alltså den 

psykiatriska vård som sker dygnet runt. Det framkom då att patienter med självskadebeteende 

var en grupp där det fanns risk för bristande kvalitet i vården och att de utsattes för mycket 

tvångsvård och tvångsåtgärder. I gruppen som får tvångsåtgärder under tvångsvård är gruppen 

unga kvinnor också överrepresenterad2. Dessa oroande trender, i kombination med att många 

aktörer efterlyste mer kunskap, gemensamma rekommendationer och strategier kring hur vård 

och omsorg borde möta detta, var anledningen till att överenskommelsen slöts 2011. Regeringen 

och SKL enades då om en satsning för att utveckla och samordna insatser för att minska 

självskadebeteende hos unga.  

 

Att arbeta för att minska självskadebeteende bland unga kräver också en förståelse för vilka 

föreställningar som finns kring till exempel vem som självskadar och vad självskada är. 

Självskadebeteende ses till exempel traditionellt som ett beteende som är vanligast bland tjejer, 

medan maskulinitetsnormer döljer killars självskadebeteende. (Detta får konsekvenser för killar, 

tjejer och alla andra.) Insatser utformas för tjejer som tvingas anpassa sig till könsstereotypa 

                                                 
1 Socialstyrelsen. Lägesrapport 2011, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Artikelnummer: 
2011-2-1. Til lgänglig via Socialstyrelsens hemsida.   
2 Socialstyrelsen. Bättre vård – mindre tvång? Utvärdering av överenskommelsen om att 

förbättra den psykiatriska heldygnsvården. Artikelnummer 2013-11-27. Til lgänglig via Socialstyrelsens hemsida.  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18229/2011-2-1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19264/2013-11-27.pdf
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förväntningar på tjejer. Det går inte att förstå självskada utan att förstå de olika villkor, krav och 

normer som påverkar killar och tjejer i deras agerande och de konsekvenser detta får för killar, 

tjejer och alla andra. Normen om två kön: kvinnor och män, och beskrivningen av 

självskadebeteende som ett ”tjejproblem” får också konsekvenser för de personer som inte 

identifierar sig som antingen kvinna eller man. Behovet av kunskap om normer kring kön, 

könsidentitet och genus är också tydligt med tanke på att psykisk ohälsa och självmordstankar 

rapporteras oftare förekommande bland gruppen transpersoner än bland övriga befolkningen3.  

 

Nationella självskadeprojektet är uppdelat i tre regionala noder: Norra noden, Södra noden och 

Västra noden. Kunskapscentrum för Jämlik vård (KJV) ingår i Västra noden som utgörs av Västra 

Götalandsregionen (VGR) och Region Örebro län. I samtal mellan styrgruppen i Västra noden 

och KJV framkom att medvetenheten inom psykiatrin om hur könsstereotyper och genusnormer 

påverkar bemötande och behandling av personer med självskadebeteende är låg. Det finns brist 

på exempel hur man problematiserat området utifrån ett normkritiskt perspektiv, både i 

litteraturen och i det praktiska arbetet. Vilka föreställningar, framförallt könsnormer bygger 

mediabilder på? Vilka ungdomar passar in i den bilden? Hur bemöts ungdomar som inte passar 

in i bilden?  

 

KJV tillfrågades om och fick uppdraget att komplettera pågående insatser med ett normkritisk t 

perspektiv och har sedan 2014 arbetat med att öka de normkritiska perspektiven inom arbetet för 

att minska självskadebeteende hos unga. Vi vill med denna skrift dela med oss av våra 

erfarenheter och de kunskaper vi förvärvat på vägen. Förhoppningen är att andra aktörer som vill 

inleda ett arbete mot ökad normmedvetenhet ska kunna hämta inspiration och praktiska råd och 

tips från vår arbetsberättelse.  

                                                 
3 Läs mer i  rapporten Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer av Roth et al, 2006:6,24, 35 

för Statens folkhälsoinstitut, Til lgänglig via Folkhälsomyndigheten.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21469/HBT_web.pdf
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Vad innebär normkritiska perspektiv? 
De flesta är överens om att en god vård och ett gott bemötande ska erbjudas på lika villkor till 

alla – ändå blir det inte alltid så. Något som brukar lyftas fram som en nyckel för att förstå hur 

ojämlikhet uppstår är normmedvetenhet. Det handlar om att bli medveten om vilka normer som 

påverkar oss och samhället, vilka konsekvenser det får för personer som tillhör eller avviker från 

normen samt hur normerna påverkar alla individer, möten och områden i samhället. Hälso- och 

sjukvården är ett sådant område, där konsekvenserna av normomedvetenhet kan resultera i 

ojämlik vård.   

 

För att arbeta mot en jämlik vård bör verksamheter i vården präglas av ett normmedvetet 

förhållningssätt. Normmedvetenhet handlar i korthet om att:   

 synliggöra normer 

 ifrågasätta normer 

 synliggöra privilegier 

 granska den egna positionen och egna föreställningar 

 hitta strategier för förändring 

Inom området självskadebeteende kan det handla om att reflektera kring frågor som: 

Vilka föreställningar finns kring vem som har ett självskadebeteende? Vilka föreställningar finns 

kring hur en person med självskadebeteende förväntas vara? Vilka föreställning finns kring hur 

ett självskadebeteende tar sig uttryck? Ser föreställningarna olika ut kring hur tjejer respektive 

killar med självskadebeteende är och agerar? Hur ser föreställningarna ut kring personer med 

trans- eller queera identiteters mående och hälsa? Hur kan vi arbeta för att komma bort från 

stereotypa och normativa föreställningar kring kön, genus och självskadebeteende?  
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Arbeten sätter igång  

KJV:s arbete med normkritiska perspektiv på självskadebeteende har varit mycket varierande i 

innehåll och utformning. Här har vi sammanfattat syfte och lärdomar från insatserna under 

rubrikerna utbildning och kunskap, förbättringsarbete, nationella konferenser och nationellt 

samarbete.  

Utbildning och kunskap  

De olika självskadenoderna har alla arbetat mot samma mål: att minska antalet unga med 

självskadebeteende, men arbetet har haft olika fokus. I Västra noden beslutades att fokus skulle 

ligga på utbildning. Under 2013 och 2014 genomfördes en stor utbildningssatsning med de 

evidensbaserade metoderna Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Mentaliseringsbaserad terapi 

(MBT); evidensbaserade metoder för behandling av personer med självskadebeteende. Målet var 

en likvärdig vård samt ett kunskapsutbyte mellan klinikerna. Västra noden utformade också en 

allmän grundutbildning om självskadebeteende och bemötande som kom att kallas 

Kaskadutbildning, en utbildning som var lätt att sprida och anpassa efter olika verksamhete r, 

även utanför psykiatrin. KJV kompletterade och justerade utbildningsmaterialet – en 

powerpointpresentation – för att väcka tankar och stimulera diskussionen om stereotypa bilder 

av unga med självskadebeteende. Kaskadutbildningen användes bland annat för information och 

utbildning av personal på akutmottagningar och vårdcentraler.  

I juni 2014 publicerade KJV en kunskapsöversikt med namnet Normkritiska perspektiv på 

självskadebeteende4. Mycket forskning finns på området psykisk ohälsa och självskadebeteende, 

och syftet med kunskapsöversikten var att ge en översikt av den forskning och litteratur som har 

ett normkritiskt perspektiv på området. Fokus var att problematisera och diskutera vilka olika 

föreställningar kring genus och kön som blir synliga när vi pratar om självskadebeteende. 

Översikten diskuterar hur normer kring femininitet och maskulinitet påverkar föreställningar om 

vem som har ett självskadebeteende och på vilket sätt. En viktig del är att också få syn på vilka 

                                                 
4 Översikten är skriven av Ell inor Tengelin och Anke Samulowitz och finns ti l lgänglig på KJV:s webbplats och kan 

läsas här. 

http://jamlikvard.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso--och-sjukvardsavdelningen/Kunskapscentrum-for-Jamlik-vard/jamlik_vard/
http://jamlikvard.vgregion.se/upload/KJV/Konferenser/Sj%c3%a4lvskada%20okt%202014/1/Normkritiska%20perspektiv%20p%c3%a5%20sj%c3%a4lvskadebeteende,%202014.pdf
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konsekvenser sådana normer får. Om självskadebeteende främst ses som ett ”tjejproblem” kan 

det leda till att killars problematiker inom området osynliggörs. När skärande anses vara den 

främsta formen av självskadebeteende riskerar andra typer av beteenden osynliggöras eller inte 

ses som självskadande. Det kan också handla om att tjejer och kvinnor med självskadebeteende 

tolkas som psykisk sårbara och sköra, medan killar och män med självskadebeteende tolkas som 

aggressiva och vårdslösa. Det kan ha konsekvenser för hur killar och tjejer bemöts och vilken 

vård de får. Kunskapsöversikten har spridits genom KJV:s webb, och på olika konferenser och 

mässor; exempelvis på bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2014 och på Jämställdhetsdagarna 

i Malmö 2016. 

Förbättringsarbete 

Under 2015 genomförde KJV ett förbättringsarbete med en ungdomspsykiatrisk verksamhet i 

Fyrbodal i VGR. Verksamheten arbetar med dialektisk beteendeterapi (DBT); en terapimetod 

som används bland annat för att hjälpa personer med självskadebeteende. Tillsammans med KJV 

ville DBT-teamet arbeta normmedvetet med synen på självskada.  

Själva grunden för arbetet handlade om att hjälpa teamet att få syn på sina egna normer och 

föreställningar kring vem som har ett självskadebeteende, varför och på vilket sätt. Detta steg är 

nödvändigt för att kunna gå vidare och diskutera vilka konsekvenser sådana normer och 

föreställningar kan få för målgruppen och även vilka strategier teamet kan arbeta med för 

förändring. En viktig lärdom från detta arbete är vikten av att skapa ett tryggt rum för gruppen 

som ska arbeta med normmedvetenhet. En förutsättning för att våga arbeta med sig själv och sina 

egna normer är känslan av att befinna sig i ett öppet klimat, utan att behöva vara rädd för att bli 

bedömd utifrån det en tänker och säger. Först i ett sådant rum kan en dialog starta kring olika 

perspektiv, synsätt och positioner. En stor del av arbetet handlade just om att få syn på sin egen 

position: utifrån vilka privilegier och erfarenheter ”agerar jag”? Utifrån vilken position förstår 

jag det här fenomenet? Detta kan vara en svår process, det kan handla om att våga få syn på 

privilegier och förställningar som en inte sett eller kanske inte velat se tidigare.  
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För att hjälpa teamet med inspiration, kunskap och strategier för att arbeta normkritiskt bjöd vi 

in sexualupplysaren och genusutbildaren Sandra Dahlén5 att föreläsa om normer och genus. 

Under en heldag fick teamet reflektera kring frågor gällande normer, föreställningar och känslor 

kopplade till bland annat självskadebeteende, mående, kön, könsidentitet och genus. 

En annan lärdom från vårt arbete med teamet var vikten av att hitta en balans mellan att å ena 

sidan skapa ett tryggt rum där deltagarna vågar vara öppna med tankar och känslor, och att å 

andra sidan vara noga med att en respektfull och icke-kränkande ton gentemot målgruppen råder 

i rummet. Att få syn på normer och granska sin egen position kan väcka försvarsmekanismer, 

och här finns en risk att det som uppfattas som annorlunda från den position där en själv befinner 

sig blir måltavla för frustration. Något vi tog med oss från arbetet var därför att det kan vara 

viktigt att från början prata om denna balansgång mellan öppenhet och respekt i gruppen.  

Målet med DBT-teamets förbättringsarbete var att få in ett mer normmedvetet perspektiv i 

verksamhetens rutiner, och att hitta en starkare tydlighet i när behandlaren ska vara privat och 

när professionell. Att hitta denna tydlighet var ett behov som teamet själv identifierade under 

arbetets gång: de upplevde att det kunde vara svårt att hitta en balansgång mellan att vara 

medveten om personliga och privata åsikter och attityder, men samtidigt arbeta professionel lt. 

Frågor som diskuterades var till exempel: Hur får vi syn på våra personliga normer, privata 

normer och våra professionella normer? Finns det dilemman med att tycka olika i sitt privatliv 

och i sin profession? Varför är det viktigt att vara medveten om dem och eventuella skillnader? 

Går de att hålla isär?  

Efter att ha identifierat ett behov av kunskapspåfyllnad om normer kring kön, genus och 

sexualitet genomgick kliniken en HBT-diplomering med hjälp av Närhälsans Kunskapscentrum 

för Sexuell hälsa. Diplomeringen syftar till att skapa en god vård- och arbetsmiljö för HBTQ-

personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera) inom Västra Götalandsregionen, 

genom att hjälpa verksamheter att reflektera kring heteronormativitet och HBTQ-personers 

rättigheter i hälso- och sjukvården. När arbetet avslutades upplevde teamet sig ha mer 

medvetenhet kring normer och makt. De konstaterade också att det är viktigt att ha ett pågående 

internt samtal om maktdimensionen mellan behandlare och klient. Teamet upplevde att det var 

                                                 
5 Se Sandra Dahléns hemsida här.  

http://www.sandradahlen.se/
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svårt att integrera normmedvetenhet i det nuvarande, ordinarie DBT-arbetet i form av arbetssätt, 

rutiner, frågor och så vidare – detta på grund av att den DBT-manual som teamet arbetade med 

är standardiserad och inte ska ändras. Däremot tog chef och arbetsgrupp gemensamt ansvar för 

att börja avsätta tid och reflektionsutrymme för samtal om normer i den vardagliga arbetsrutinen, 

till exempel på teammöten.  

 

Nationella konferenser 

Våldsam och vårdslös eller sårbar och skör? 

Som ett led i att sprida kunskap och skapa förutsättningar för reflektion kring normkritiska 

perspektiv på självskadebeteende arrangerade KJV på uppdrag av Västra noden en konferens 

med namnet Våldsam och vårdslös eller sårbar och skör? Konferensen ägde rum i Stockholm 

den 24 oktober 2014 och riktade sig till personal och praktiker inom psykiatrin och andra 

intresserade. Syftet med konferensen var att ”störa och beröra” samt att deltagarna skulle få syn 

på egna fördomar och normer kring självskadebeteende. En viktig del av dagen handlade om 

kunskapspåfyllnad, där föreläsare delade med sig av egna erfarenheter av självskada, vårdens 

och omgivningens bemötande och förväntningar. Även forskare och behandlare bidrog med 

fördjupad kunskap kring normkritiska och genusvetenskapliga perspektiv på området. Under 

dagen fick deltagarna också tid för interaktiv reflektion genom workshop-övningar i smågrupper.  

I workshop-övningarna fick deltagarna ta del av olika case: personbeskrivningar, där fem unga 

fiktiva personer och deras levnadssituationer beskrevs. Deltagarna fick sedan genom interaktiva 

övningar diskutera hur samhällsnormer kan ha haft negativ påverkan på personernas tidiga re 

vårdupplevelser, samt vad en själv behöver vara uppmärksam på för att inte förstärka dessa 

upplevelser. Samhällsnormer som heteronormen, maskulinitets- och femininitetsnormer, 

tvåkönsnormen, och normer kring etnicitet, kultur och migration kom upp i diskussionerna.  

 

Utvärderingen visade att intresset är stort för utbildningsinsatser, både inom självskadeområde t 

och för ökad normmedvetenhet – och just kombinationen av dessa. ”Väldigt bra att man tog in 

normer och genus frågor/funderingar när man diskuterar självskadebeteende”, svarade en av 
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deltagarna. Våra erfarenheter från konferensen visar att det behövs konkreta exempel som 

deltagarna kan relatera till för att öka normmedvetenheten vid självskada. Det kan vara känsligt 

att konfrontera sig själv med sina egna föreställningar och fördomar och det är lätt att distansera 

sig genom att tro att ”detta angår inte mig, jag behandlar alla lika”. Därför är det särskilt viktigt 

att ”fånga” deltagarna genom exempelvis patientberättelser som kommer nära den egna 

vardagen. Det kan också vara viktigt att förmedla till deltagarna att det är ytterst mänskligt att ha 

fördomar om andra människor och att vi alla aktivt behöver arbeta med dessa frågor, hela tiden.  

 

Vägar till effektiva insatser vid självskadebeteende 

Den 15 februari 2015 var det dags för Nationella Självskadeprojektets slutkonferens, även den i 

Stockholm, för att summera det arbete som bedrivits inom Nationella Självskadeprojektet och 

för att ta avstamp inför fortsatt arbete inom området. Konferensen ”Vägar till effektiva insatser 

vid självskadebeteende” samarrangerades av Nationella Självskadeprojektet och Nätverket för 

ledning och styrning, SKL. Målgruppen var personer som är delaktiga i, eller ansvariga för, 

arbetet att utveckla insatser för personer med självskadebeteende. KJV deltog med en monter på 

dialogtorget, där deltagarna fick reflektera kring normkritik och självskada genom en interaktiv 

övning kallad Sant eller Falskt. Övningen bestod av sex påståenden kring självskadebeteende 

där deltagarna fick resonera om påståendet var sant eller falsk, och reflektera över normer och 

föreställningar kopplade till påståendet. Ett påstående kunde till exempel vara Sant eller falskt? 

Det finns lika många ”drama kings” som ”drama queens”, eller tjejer är ”worriers” och killar 

är ”warriors”. 

 

Frågorna var mycket uppskattade av deltagarna och många bad om att få ta med sig några frågor 

hem, till nästa arbetsplatsträff. KJV har i samband med konferensen också tagit fram ett ”rullande 

bildspel”, där fotografier och ”sant eller falskt-frågor” varvas.  
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Nationellt samarbete 

Hösten 2015 tillfrågades KJV om att ingå i en nationell arbetsgrupp, initierat av det Nationella 

Självskadeprojektet. Målet med denna arbetsgrupp är att fram förslag på nationella insatser för 

att fördjupa det normkritiska arbetet kring självskadebeteende. Arbetsgruppen är pågående.    

 

Fokus för det normkritiska arbetet har legat på genus och könsstereotyper. Både under 

konferensen ”Våldsam och vårdslös eller såbar och skör” och i förbättringsarbetet med DBT-

teamet blev det tydligt att ett normkritiskt perspektiv är vidare än så. Mer kunskap och diskussion 

behövs om hur exempelvis normer om ålder, hälsa, funktionalitet, etnicitet, sexuell läggning, 

könsidentitet och social ställning påverkar vilket bemötande personer med självskadebeteende 

får.   
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Vill ni utveckla er verksamhet med normkritiska 
perspektiv på självskadebeteende? 

 

Har du blivit inspirerad av vår berättelse och vill att er verksamhet också ska arbeta med 

normkritiska perspektiv på självskadebeteende? Ett förbättringsarbete handlar om att förändra 

den egna verksamheten, till exempel en verksamhets rutiner och strukturer. KJV stödjer 

verksamheter i det arbetet. För att arbeta med verksamhetsutveckling kan det behövas 

handledning, tid, resurser och förankring på olika nivåer. Men allt börjar med oss själva, med var 

och en av oss, genom att få syn på vilka föreställningar och normer vi bär med oss. Med hjälp av 

konkret material kan sådana diskussioner ta fart i arbetsgruppen – ett enkelt sätt att börja 

reflektera kring frågorna. KJV har därför satt ihop en verktygslåda som ni i verksamheten kan 

använda för att komma igång. En del av materialet finns direkt i dokumentet och är bara att skriva 

ut. Annat material finns att ladda ner på KJV:s hemsida – i dessa fall har vi länkat i dokumentet 

till just den filen.  

Materialet kan användas för kunskapspåfyllnad och som underlag för gemensamma reflektioner. 

Du kan själv eller tillsammans med andra börja tänka och prata om frågor som: 

 Vad väcker materialet för tankar och känslor i mig? 

 

 Vilka normer och föreställningar bär jag på, kopplade till självskadebeteende och till 

exempel kön? 

 

 Kan jag se hur dessa normer tar sig uttryck? Påverkar de hur jag tänker och agerar? 

Mötet med patienten? Vår verksamhet? 

 

 Hur kan vi arbeta för att bli medvetna om våra normer och föreställningar, och 

tillgodose en jämlik vård för alla? Hur håller vi denna typ av reflektion levande? 

Behöver vi se över våra rutiner i verksamheten? Hur då?  
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Verktygslåda: material för att börja reflektera! 
Här finner du material som kan hjälpa er verksamhet att komma igång och reflektera kring 

normkritiska perspektiv på självskadebeteende. Vi tror att ett enkelt och konkret 

diskussionsmaterial är en bra start för att börja tänka och prata om ämnen som normer och 

fördomar. Ett tips är att använda tid som redan finns avsatt för reflektion i arbetsgruppen, till 

exempel i samband med arbetsplatsträffar.  

Har ni funderingar eller tankar? Kontakta KJV på kjv@vgregion.se!  

Läs mer om jämlikhet och normmedvetenhet på vår webb vgregion.se/jamlikvard   

 

Verktygslådans innehåll 

 

Kunskapsöversikten Normkritiska perspektiv på självskadebeteende 

Här kan du ta del av kunskapsöversikten i PDF-format! 

 

Normspelet: En utmaning för en jämlik hälso- och sjukvård 

Här kan du ta del av Normspelet i PDF-format! 

 

Sant eller falskt? Sex påståenden för reflektion 

Här kan du ta del av Sant eller falsk? i PDF-format! 

 

Fem personbeskrivningar - för att få syn på normer 

Här kan du ta del av personbeskrivningarna i PDF-format! 

 

  

mailto:kjv@vgregion.se
http://jamlikvard.vgregion.se/upload/KJV/Konferenser/Sj%c3%a4lvskada%20okt%202014/1/Normkritiska%20perspektiv%20p%c3%a5%20sj%c3%a4lvskadebeteende,%202014.pdf
http://jamlikvard.vgregion.se/upload/NYA%20KJV/Metoder,%20Material/Normspelet/NORMSPELET%20-%20en%20utmaning%20f%c3%b6r%20en%20j%c3%a4mlik%20h%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rd_160405.pdf
http://jamlikvard.vgregion.se/upload/NYA%20KJV/Utvecklingsarbete/Sj%c3%a4lvskadebeteende%20och%20normer/Sant%20eller%20falskt%20-%20sex%20p%c3%a5st%c3%a5enden%20f%c3%b6r%20reflektion.pdf
http://jamlikvard.vgregion.se/upload/NYA%20KJV/Utvecklingsarbete/Sj%c3%a4lvskadebeteende%20och%20normer/Metodst%c3%b6d,%20Fem%20fiktiva%20personbeskrivningar.pdf
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Sant eller falskt? Sex påståenden för reflektion 

 

 

Sant eller falskt? Sköra killar och vårdslösa tjejer! 

 

 

Sant eller falskt? Både killar och tjejer skadar sig (förövare)  

och blir skadade (offer)! 

 

 

Sant eller falskt? Tjejer är ”mad” och killar är ”bad”! 

 

 

Sant eller falskt? Tjejer är ”worriers” och killar är ”warriors”!  

 

 

Sant eller falskt? Det finns lika många ”drama kings” som  

”drama queens”! 

 

 

Sant eller falskt? Det är inget problem att vara HEN på BUP! 

 

 

 

Mer om normkritiska perspektiv på självskadebeteende hittar du på 
Kunskapscentrum för Jämlik vårds hemsida: jamlikvard.vgregion.se  
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Fem case – fiktiva fall för att få syn på normer 
Vi tror att många har tankar och funderingar kring normer, värderingar och föreställningar 

kopplade till självskadebeteende. Vi tänker också att det är lättare att komma igång med en 

diskussion ifall det finns konkreta situationer att förhålla sig till: därför har vi tagit fram fem 

fiktiva personbeskrivningar, som med namn och livsberättelser gör området ”normer och 

självskadebeteende” konkret.  

Börja med att läsa de fem fiktiva fallen Hanna, Robin, Kim, Agnes och Samir.  

Diskutera därefter varje enskilt fall utifrån frågorna: 

1. Hur kan samhällsnormer ha haft en negativ påverkan på dessa fem personers 

tidigare vårdupplevelser? 

 

2. Vad behöver jag vara uppmärksam på för att inte förstärka dessa upplevelser?  

Efter de workshops som hölls under konferensen Våldsam och vårdslös eller sårbar och skör? 

sammanställde vi diskussionerna kring fallet Agnes. Detta är ett exempel på hur olika 

samhällsnormer blir synliga genom att reflektera kring en persons livsberättelse.  
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Normkritiska perspektiv på självskada 

 
Fem fiktiva personbeskrivningar – om normer, myter och möjligheter 

 

HANNA 

Hanna är 17 år. Hon läser vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet men är inte där så ofta.  

Hanna bor med sin mamma som dricker för mycket och har svårt att sköta sitt jobb. Hon har 

aldrig träffat sin pappa. Hanna har två yngre halvsyskon. Syskonen är omhändertagna och 

placerade i familjehem.  

Efter att några tjejer i klassen har sett hennes ärr har de skrivit om henne på Facebook – de har 

kallat henne för dramaqueen och att hon bara vill ha uppmärksamhet.  

Hanna är nu inlagd på psykiatrisk avdelning efter att ha skadat sig illa med risk för livet.  

Det framkommer att Hanna är lesbisk men hon har inte berättat det för någon. 

Den enda personen som Hanna upplever har sett henne, är skolsköterskan och till henne har 

hon gått för några samtal. Det är sjuksköterskan som har hjälpt henne vidare till sjukvården. 

 

ROBIN 

Robin kommer in på akuten med polis efter ett gängbråk. 

Han har hjärnskakning, tre brutna revben och sår på ryggen efter att ha blivit knivskuren.  

När Robin undersöks upptäcks också ärr på låren.  

Det är tredje gången Robin är på akuten det här året. Robin remitteras till en självskadeenhet 

inom öppenvården. Han kommer motvilligt till samtalen. 

Han får diagnosen ADHD. 

Robin är 21 år gammal och bor i egen lägenhet.  

Han drömmer i hemlighet om att bli lärare. Idag lever han på försörjningsstöd. 

Kompisgänget är viktigt för Robin, han träffar sällan sin familj. 

 



16 

 

  Kunskapscentrum för Jämlik vård 2016-11-10 

KIM 

Kim är 25 år och benämner sig som queer. Kim vill bli kallad hen.  

Kim bor i ett kollektiv och är sjukskriven från sina studier i statsvetenskap.  

Kim är uppvuxen i ett litet samhälle i Småland med mamma, pappa och tre syskon. Familjen 

har mycket svårt att acceptera Kim som hen är, de vill inte träffas. 

Kim har blivit misshandlad och kränkt av en grupp okända män under fredagskvällen och 

kommer tillsammans med en vän till psykakuten under söndagen på grund av ångest.  

Under samtalet framkommer att Kim skurit sig under en längre tid. 

 

AGNES 

Agnes går första året på gymnasium. 

Hon kommer till ungdomsmottagningen för att få preventivmedel och under 

rådgivningssamtalet ser barnmorskan att hon har ärr på armarna. 

Barnmorskan hänvisar Agnes vidare till kuratorn på ungdomsmottagningen. Under det första 

samtalet hos kuratorn framkommer det att Agnes har höga krav på sig själv. Hon pluggar hårt, 

tränar på gym och springer flera gånger i veckan. 

Båda föräldrarna har höga befattningar inom internationella företag och reser mycket. Agnes 

har två äldre syskon som båda pluggar på universitetet och har flyttat hemifrån. 

 

SAMIR 

Samir är 22 år och träffar en läkare på en behandlingsenhet för att förnya sitt recept. Samir äter 

sedan ett år antidepressiva. Han har också regelbundna samtal med kurator. 

Samir kom med sin familj till Sverige från Irak som fjortonåring.  

Under asylprocessen mådde Samir mycket dåligt, det var under åren på asylboende som han 

började skada sig själv. 

Idag har hela familjen fast uppehållstillstånd. Föräldrarna talar lite svenska, de har inget socialt 

nätverk. 

Samir bor fortfarande hos föräldrarna och jobbar på ett café.  

Han känner sig ganska ensam men har kontakt med andra genom spel på nätet.   
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Diskussionsexempel ur Fem fiktiva personbeskrivningar  

AGNES 

Agnes går första året på gymnasium. Hon kommer till ungdomsmottagningen för att få 

preventivmedel och under rådgivningssamtalet ser barnmorskan att hon har ärr på armarna.  

Barnmorskan hänvisar Agnes vidare till kuratorn på ungdomsmottagningen. Under det första 

samtalet hos kuratorn framkommer det att Agnes har höga krav på sig själv. Hon pluggar hårt, 

tränar på gym och springer flera gånger i veckan. Båda föräldrarna har höga befattningar inom 

internationella företag och reser mycket. Agnes har två äldre syskon som båda pluggar på 

universitetet och har flyttat hemifrån. 

Samhällsnormer som kan ha påverkat Agnes och som kan ha påverkat 

hur hon blivit bemött 

Hälsonormen 

Hälsonormen är stark idag och det kan dagligen läsas i media hur vi borde sköta vår kropp för att 

leva upp till dessa normer. Det finns en förväntan att vi ska vara vältränade, att vi ska äta rätt och 

att det ska synas på våra kroppar att vi lever ett sunt liv. Det kan till och med skapa en slags 

kulturell prestationsångest. Det finns också en föreställning om att vi mår bra om vi följer alla 

råden och lever upp till hälsonormen. Den som uppfyller hälsonormen och ändå inte mår bra kan 

känna sig dubbelt misslyckat. Det finns också en hårfin gräns mellan en person som anses 

uppfylla hälsonormen och en person som anses överdriva normen och därmed anses vara sjuk. 

Denna gräns mellan frisk och sjuk är flytande. Dessutom finns det en hårfin gräns mellan en 

person som anses reagera sunt när hen vänder sig mot hälsonormen och en person som anses vara 

sjuk för att hen inte kan hantera normen. Hur ser du på Agnes? 

Könsnormer 

Det finns många samhällsnormer om hur flickor/tjejer bör vara. En tjej ska vara duktig i skolan, 

ha högra krav på sig/vara ambitiös, vara social, vältränad, se ut på ett visst sätt och så vidare. 

Idag talas det också om ”girl power”. I jämställdhetens namn ska tjejer ta för sig, vara 

självständiga och ta ansvar för sitt liv. Många unga kvinnor upplever en enorm press. Samtidigt 
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som många vuxna ser hur pressade unga kvinnor är, är det ändå svårt, även för vuxna, att bortse 

från idealbilden av en tjej. Det kan leda till att många tjejer upplever att de inte ska anstränga sig 

så mycket, de ska inte vara stressade men likväl passa in i normen av den lyckade tjejen.  

Hur bemöter du Agnes?  

Normer kopplade till social ställning 

Det finns dels föreställningar om att föräldrar i välbärgade familjer inte har tid att umgås med 

sina barn och dels föreställningar om att barn från välbärgade familjer är mer lyckade och 

framgångsrika än andra barn. Det kan finnas en förväntan att barn/ungdomar från familjer med 

hög social status själv ska lyckas i livet och att de är bortskämda om de inte gör det. När flera 

personer i familjen är högutbildade kan det skapa förväntningar på att alla i familjen ska vara/bli 

det. Det finns också en normbild av att hög social ställning innebär att det finns resurser, ett 

socialt nät och stöd för både barn och vuxna. Vad förväntar du dig av Agnes? 

Vad behöver du vara uppmärksam på för att inte förstärka normers 

(negativa) påverkan? 

För att kunna bemöta Agnes förutsättningslöst och inte förstärka samhällets förväntningar på 

Agnes behöver du reflektera över hur du ser på henne. Är det du tänker Agnes eller din bild av 

Agnes? Hur bemöter du Agnes utifrån de föreställningar du har om henne? I vilken grad präglas 

dina tankar om Agnes av föreställningar som du har om tjejer i allmänhet, eller ungdomar från 

familjer med hög social ställning, eller personer med höga prestationskrav på sig själva…?  

Och hur påverkar det din syn på Agnes självskadebeteende? 

Vilka antaganden gör du om: 

 Agnes resurser 

 hennes krav på sig själv 

 hur hon hanterar familjesituationen 

 hennes personliga egenskaper 

 hennes ansvarstagande (gentemot sig själv, familjen och andra) 

 hennes självkänsla 

 hennes känslor (bland annat gentemot vårdpersonal) 
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 hennes sociala stöd 

 hennes framtidsutsikter 

 orsaken till Agnes självskadebeteende…? 

 

 

 


