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Förord 
 
Självskadebeteende och syskonrelationer är ämnen vi under skrivandets gång har kommit att 
brottas med, och som nu även personer i vår närhet borde vara experter på! Tack till dem som 
har stått ut med vår högläsning och låtit oss arbeta i lugn och ro, framförallt Martin och Tomi. 
Ett särskilt tack vill vi rikta till de båda systrarna som medverkat i intervjuerna - utan era 
erfarenheter och viljan att berätta skulle denna studie inte vara möjlig. Vi vill även tacka vår 
handledare Anna-Lena Sourra för god kontakt och hjälp samt konstruktiv kritik under arbetets 
gång. 
 
Klara Hultman & Katarina Ukalovic 
Göteborg, Maj 2008 
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ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs 
 
HANDLEDARE: Anna-Lena Sourra 
 
SAMMANFATTNING: Syftet med denna studie var att belysa två systrars relation i 
förhållande till den ena systerns tidigare självskadebeteende, hur självskadehandlingarna 
påverkat relationen och hur omgivningen såg på systrarnas respektive situation under denna 
tid. Självskadebeteende definieras som ”avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna 
kroppsvävnaden utan medveten självmordavsikt.”. Studiens primärdata utgjordes av 
separata intervjuer med två systrar där den ena av dem tidigare har haft ett 
självskadebeteende. Sekundärdata erhölls via sökningar i vetenskapliga databaser såsom 
SCA Social Sciences, PubMed  (Medline), och Artikelsök och sökord som användes var; 
självskadebeteende, self-harm, syskon, syskonrelation, syskon till självskadare, sibling 
relations och anhörig. Övrigt material söktes via den nationella biblioteksdatabasen 
LIBRIS. Intervjuerna transkriberades och sammanställdes efter följande teman; systrarnas 
relation under tiden för den enas självskadebeteende, systrarnas upplevelse av hur 
omgivningen såg på deras respektive situation och systrarnas relation idag. Resultatet 
visade att intervjupersonerna var mycket överens om hur deras relation såg ut, och de 
visade båda på en hög medvetenhet om hur den andre kände och såg på den egna personen. 
Studien visade att den icke självdestruktiva systern hade känt en skyldighet att hjälpa sin 
självskadande syster och axlat ett mycket stort ansvar för hennes mående. 
Intervjupersonerna talade även om en viss avundssjuka för den andres situation, då de hade 
en bild av hur de trodde att den andre levde sitt liv. Resultatet visade på att 
intervjupersonerna upplever att omgivningens reaktioner på deras situation kantats av 
rädsla. Frågor som lyftes var att denna rädsla eventuellt beror på en allmän rädsla för 
psykisk ohälsa och därigenom en osäkerhet inför att ställa frågor om detsamma. 
Intervjupersonerna upplever att deras relation har påverkats av den enas 
självskadebeteende. Relationen har växlat mellan att vara nästintill obefintlig till att vara 
mycket intensiv. Intervjupersonerna uppgav att de idag mår bra och att deras relation är på 
en nivå som passar dem båda.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Självskadebeteende bland unga människor, främst bland kvinnor, är ett problem som idag 

röner stor uppmärksamhet vilket har öppnat upp för en debatt om hur dessa problem bör 

uppmärksammas och bemötas. Begreppet självskadebeteende innebär att en person medvetet 

utför handlingar som skadar dennes kropp, detta genom att bränna sig, skära sig eller på annat 

sätt åsamka kroppen skada. Målet med dessa handlingar är ej suicid, handlingarna bör mer 

betraktas som ett försök för personen att bemästra sin livssituation. Självskadehandlingar är 

på intet sätt ett nytt fenomen, liknande beteenden finns omskrivna i Bibeln och i medicinsk 

litteratur från 1800-talet (Wallroth & Åkerlund, 2002).  

 

Teorierna om orsakerna bakom självskadebeteende är inte entydiga, dock visar den hittills 

bedrivna forskningen att psykologiska, biologiska och sociala faktorer kan vara bidragande 

till uppkomsten av beteendet. Huruvida antalet unga kvinnor som skadar sig ökar eller inte, är 

svårt att bedöma. Dock finns det vissa oroväckande tendenser som tyder på detta. BRIS har 

kartlagt de kontakter de haft med barn och unga under 2006 och det finns en alarmerande 

statistik som visar på att de stödkontakter som rör självdestruktivitet bland unga ökar allt mer 

(BRIS-rapporten, 2007). Hur omfattande problemen i realiteten är, anses av forskare svårt att 

bedöma då mörkertalet är stort och antalet vårdsökande är mycket lågt (Allmänna Barnhuset, 

2004). Ändock presenterar Socialstyrelsen (2004a) att mellan tre till sju procent av Sveriges 

ungdomar vid något tillfälle medvetet skadat sig själva, utan avsikt att ta sitt liv. Många av 

dem som i unga år utvecklar ett självskadebeteende kommer i framtiden att innebära en stor 

utmaning och vara vårdkrävande för psykiatrin, om de inte får adekvat hjälp i tid (Allmänna 

Barnhuset, 2004). 

 

Alltmedan dessa unga kvinnor och deras handlingar analyseras och forskare kommer med nya 

teorier om orsakerna bakom självskadandet, finns det en grupp som inte lyfts fram i den 

aktuella diskursen. Få studier tar upp den roll som anhöriga till personer med 

självskadebeteende får då detta beteende utvecklas. Bakom de flesta unga kvinnor som skadar 

sig själva finns föräldrar, syskon, partners och andra anhöriga som ofta står handfallna inför 

det faktum att någon de står nära medvetet skadar sig själv. De ärr som uppstår efter 

självskadehandlingar, är många gånger djupare än de som kan ses med blotta ögat på den 

självskadandes kropp. För ett syskon till någon som utövar självskadehandlingar, är detta med 

hög sannolikhet en mycket påfrestande roll att inneha och för det sociala arbetet som 



 

profession är det en stor utmaning att bemöta alla de syskon som finns bakom unga med 

självskadebeteende. Studien har därför som intention att lyfta fram två systrars upplevelser av 

hur det är att leva i en syskonrelation med självskadebeteendet som en extra familjemedlem.  

 

Den forskning som hittills har bedrivits om familjerelationer i förhållande till 

självskadebeteende presenterar främst teorier i form av bristande anknytning i barndomen, 

och en eventuell problematik mellan moder och dotter (Allmänna Barnhuset, 2004). 

Forskning kring hur syskonrelationer upplevs i påfrestande situationer finns att tillgå, dock är 

denna forskning till stor del baserad på syskon till personer med somatiska sjukdomar, olika 

typer av funktionshinder eller beteendeavvikelser (Dellve, 2005).  

 
1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur det är att leva i en syskonrelation där det ena av 

två syskon har haft ett utbrett självskadebeteende. Studien ämnar även undersöka huruvida 

självskadebeteende påverkar syskons relation, och i så fall hur.   

Utifrån studiens syfte är följande frågor centrala 

 

– Hur kan syskonrelationer upplevas då ett självskadebeteende förekommer hos ett av 

  syskonen? 

 

– Hur kan syskon uppleva att omgivningen ser på deras respektive situation då ett av 

   syskonen har ett självskadebeteende?  

 

– Hur kan syskonrelationer upplevas då syskonen fått distans till den enas 

självskadebeteende? 

 
1.3 Definition  

Armando Favazza, professor i psykologi vid University of Missouri-Columbia, var den första 

som klassificerade begreppet självskadebeteende (Favazza, 1996). I denna studie används 

begreppet såsom det definieras av honom; ”avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna 

kroppsvävnaden utan medveten självmordsavsikt.” (Wallroth & Åkerlund, 2002, s.10).  



 

2 Metod 
Den undersökningsmetod som är mest lämpad för att ta del av två systrars upplevelser av sin 

relation till varandra, är en intervju med var och en av dem. Kvale är av den uppfattningen att 

”… intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen hos sina 

levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras 

eget perspektiv på sin livsvärld.” (Kvale, 1997, s. 100). Separata intervjuer med systrarna är 

således den undersökningsmetod som på bästa sätt kan bidra till att studien uppnår sitt syfte. 

Under hela studiens gång har författarna arbetat tillsammans och samtliga moment är skrivna 

gemensamt.  

 
2.1 Urval och uppsökande av intervjupersoner 

Kvale (1997) beskriver hur vanlig frågan är om hur många intervjupersoner som kan tänkas 

behövas i en kvalitativ intervjuundersökning. Han svarar själv på frågan med den enkla men 

logiska förklaringen att antalet intervjupersoner bör uppgå till så många som behövs för att ta 

reda på det du med studien vill veta. Då studiens syfte är att belysa hur det är att leva i en 

syskonrelation där det ena av två syskon har haft ett utbrett självskadebeteende, är det 

tillräckligt att intervjua två syskon.  

 
I diskussionen kring att finna för studien väl lämpade intervjupersoner, föll valet på att 

försöka finna ett syskonpar med gemensam barndom och uppväxtmiljö där den ena av dem 

har haft ett självskadebeteende. Svårigheten låg i att finna ett par där det tidigare 

självskadande syskonet var mottaglig för en intervju av detta slag och inte befann sig i någon 

form av behandling för just dessa problem. En inkörsport för att komma i kontakt med 

lämpliga intervjupersoner torde vara någon form av stödgrupp eller liknande för anhöriga till 

självskadare, eller för personer med ett tidigare självskadebeteende. Grupper av detta slag har 

dock visat sig svåra att finna. Valet föll därmed på att försöka kontakta en sedan tidigare 

bekant till en av författarna som hade upplevt självskadebeteende inom sin familj. Urvalet av 

lämpliga intervjupersoner var således relativt okomplicerat och likväl selektivt. Den första 

kontakten togs per telefon med den icke självskadande systern, som vid detta tillfälle fick 

information om studiens syfte och utformning samt de gällande etiska principerna. Hon 

ställde sig mycket positiv till att deltaga i en intervju rörande relationen mellan systrarna i 

förhållande till den enas självskadebeteende. Anledningen till att den första kontakten togs 

med den icke självskadande systern, var att få vetskap om huruvida hennes syster i dagsläget 

eventuellt befann sig i någon form av behandling för sina självskadehandlingar. Så var inte 

fallet. Även om den tidigare självskadande systern i dagsläget går i terapi för andra problem 



 

fann det sig motiverat att kontakta henne. Kontakten med henne togs enligt överenskommelse 

av den icke självskadande systern. Hon återkom med ett positivt besked, varpå även 

författarna kontaktade denna syster och informerade om intervjuns syfte och utformning. 

Båda systrarna poängterade att de önskade separata intervjuer. Innan intervjun fick 

intervjupersonerna ta del av det informationsbrev som finns att tillgå i Bilaga 1. 

 
2.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna med systrarna genomfördes vid två separata tillfällen. Båda intervjupersonerna 

var av den uppfattningen att det troligtvis skulle vara enklare för dem att på ett ärligt sätt prata 

om sin relation till den andra systern, då denne inte var närvarande. Systrarna fick själva välja 

plats för intervjun, och båda önskade att den skulle genomföras i det egna hemmet. Med 

tillåtelse av intervjupersonerna dokumenterades intervjuerna med hjälp av ljudupptagning. 

Fördelen med denna intervjuteknik är att fokus kan läggas på att lyssna på intervjupersonen 

då inga anteckningar behöver föras (Kvale, 1997). Då intervjun skall transkriberas, bearbetas 

och tolkas, underlättar ljudupptagningen då exakta ordval och tonfall finns dokumenterade 

(Trost, 2005). Intervjuernas längd uppgick till ca 1,5 timme vardera. Båda författarna 

medverkade vid intervjuerna, vilket intervjupersonerna tidigare informerats om och gett sitt 

godkännande till. Detta då en ensam intervjuperson kan känna en underlägsenhet i förhållande 

till två intervjuare.  Trost (2005) menar dock att det i intervjuer som berör ett ämne som av 

intervjupersonen kan upplevas som känsligt, kan vara en fördel att vara två intervjuare om ett 

förtroende inte har hunnit byggas upp.   

 
Intervjuerna följde i huvudsak den intervjumanual som presenteras i Bilaga 2. Det föreföll sig 

dock naturligt att efter vissa svar ställa spontana följdfrågor, vilka inte var planerade eller är 

dokumenterade i intervjumanualen. Beslutet att inte dokumentera följdfrågorna motiveras 

med att de hade karaktären av kortare frågor eller uppmaningar såsom; varför, under vilken 

tid utspelade sig detta, kan du utveckla det? Dessa mindre frågor användes främst för att 

underlätta författarnas möjlighet att kunna ringa in problem och precisera när dessa har 

utspelat sig. Frågornas följd kom naturligt med den riktning som intervjun tog och med 

hänsyn till vad intervjupersonerna talade om. Intervjufrågorna var således till karaktären 

ostrukturerade med låg grad av standardisering (Trost, 2005). Då intervjufrågorna var ställda 

fick intervjupersonerna frågan om de slutligen hade något de själva ville tillägga som inte 

hade belysts i intervjun. Efter avslutad intervju informerades intervjupersonerna även om att 

de hade möjlighet att ta kontakt om det uppkom frågor eller tankar kring den genomförda 

intervjun, eller om de önskade att stryka specifika utsagor. Vidare informerades 



 

intervjupersonerna om att de skulle få ta del av det färdigställda materialet. Intervjupersonerna 

tillfrågades slutligen om tillåtelse att bli kontaktade igen om fler intervjufrågor uppkom. Detta 

har inte varit nödvändigt.  

 
2.3 Datainsamling och bearbetning av material 

Denna studies primärdata utgörs av det material som inhämtats genom intervjuer med två 

intervjupersoner. Sekundärdata utgörs av vetenskaplig litteratur om självskadebeteende och 

syskonrelationer. Insamling av data om dessa teman samt kvalitativ metodik har skett via 

olika databaser. I sökandet efter lämplig litteratur har främst bibliotekskataloger för 

Mittuniversitetet och Göteborgs Universitet nyttjats. Exempel på sökord som använts i olika 

kombinationer är; självskadebeteende, self-harm, syskon, syskonrelation, syskon till 

självskadare, sibling relations och anhörig. Liknande sökord har använts i sökandet efter 

vetenskapligt granskade artiklar. Sökdatabaser som använts för detta ändamål är Pubmed 

(Medline), Artikelsök, SCA Social Sciences och den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.  

 

Bearbetningen av intervjumaterialet har skett i olika steg. Till en början transkriberades 

intervjuerna från ljudupptagningen till en ordagrann text. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar sovrades det material som inte var relevant bort, och resterande text 

tematiserades i de huvudfrågor som studien syftade till att undersöka; systrarnas relation 

under tiden för den enas självskadebeteende, systrarnas upplevelser av hur omgivningen såg 

på deras respektive situation och systrarnas relation idag. Många citat har i sammanfattningen 

av intervjuerna behållits såsom de uppgavs av intervjupersonerna, då de av författarna anses 

vara betydelsefulla och uttrycksfulla.  

 
2.4 Metodologiska reflektioner  

Då den ena systern är en bekant till en av författarna, kan givetvis en viss intervjuareffekt ha 

uppstått. En fördel med denna förtrogenhet intervjuare och intervjuperson emellan, är att 

samtalet eventuellt blev mer öppet och att intervjupersonen hade lättare att delge mer 

information än om det hade varit en främmande intervjuare. Bekantskapen kan eventuellt 

också ses som en negativ omständighet, då den kan innebära att systrarna medvetet undgav att 

delge information som de inte vill att någon i deras bekantskapskrets skall veta. Dessa effekter 

är dock sådana att de kan uppstå oavsett om intervjuare är bekant med intervjuperson eller ej 

(Trost, 2005).  Vidare bör tilläggas att trots att det finns en bekantskap mellan intervjuare och 

intervjuperson, var förförståelsen för systrarnas relation mycket liten. Författarna är medvetna 

om den förförståelse som finns och att den kan ha påverkat intervjuresultatet.  



 

 
Att bedöma denna studies validitet, det vill säga att avgöra huruvida intervjuundersökningen 

har mätt det den avser att mäta, är komplicerat. Frågorna har besvarats av intervjupersonerna, 

och deras ord är i denna studie den enda sanningen. Frågorna i intervjumanualen är utformade 

på det sätt att de skall mäta det som studien avser att mäta. Studiens reliabilitet rör frågan om 

hur tillförlitlig mätningen är av det som studien avser att mäta. Med begreppet menas ofta att 

mätningar av samma typ vid olika tillfällen skall ge samma resultat, för att ha hög reliabilitet. 

Det här blir dock problematiskt i en kvalitativ intervjuundersökning, då det förutsätter att 

intervjupersonerna är statiska och har samma tankar och känslor vid olika mättillfällen. Så är 

troligtvis inte fallet då människan är en dynamisk varelse i ständig förändring (Trost, 2005). I 

denna studie innebär det att de svar som systrarna uppgett är tillförlitliga, dock är de giltiga 

endast för den tidpunkt då intervjun ägde rum. Hade intervjun skett vid en annan tidpunkt i 

deras liv hade sannolikt svaren haft en annan karaktär.  

 

Trovärdighet är ett viktigt begrepp i kvalitativa intervjuundersökningar. Det är av yttersta vikt 

att som författare kunna visa upp insamlat material som är relevant och sakligt i förhållande 

till den aktuella kontexten. Att ha reflekterat över studiens etiska aspekter är en faktor som 

kan höja trovärdigheten. Trovärdigheten i en studie kan förstärkas om intervjufrågorna som 

använts i studien bifogas, så som finns att tillgå i Bilaga 2. Genom att ta del av dessa frågor 

får läsaren en chans att få en djupare inblick i intervjuns utformning (Trost, 2005). Dock bör 

det som tidigare nämnts påpekas att följdfrågorna som ställdes spontant inte finns att ta del av 

i intervjumanualen.  

 
2.5 Etiska överväganden 

Etiska principer finns att ta hänsyn till under hela forskningsprocessen. Till att börja med är 

det som författare och intervjuare viktigt att fundera över vilka fördelarna med 

undersökningen är, och vilka eventuella konsekvenser den får för intervjupersonerna. Syftet 

med studien bör inte enbart vara att frambringa kunskap som besvarar frågeställningarna, utan 

även att förbättra den undersökta mänskliga situationen (Kvale, 1997). Under studiens gång 

har det därför varit en prioriterad fråga att hela tiden sätta intervjupersonernas bästa i fokus. 

Det är inte helt utan tveksamhet en intervju genomförs med en person som tidigare har haft ett 

utbrett självskadebeteende, då det finns en rädsla för att intervjusituationen skall vara alltför 

påfrestande för personen i fråga. I inledningsfasen av denna studie fanns en önskan om att 

fördjupa sig i vilka orsaker den ena intervjupersonen upplever finns till sina 

självskadehandlingar. Under resans gång har studien dock ändrat utformning, och mer 



 

kommit att bli inriktad på syskonrelationer och dess komplexitet snarare än ”varför” en person 

skadar sig. Detta då tidigare forskning har studerats och olika etiska aspekter övervägts.  

 

Hela intervjuprocessen har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer berör bland annat de fyra 

huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa krav syftar till att skydda den enskilde individen. Brevet som 

intervjupersonerna fick ta del av före intervjun bidrog till att uppfylla informationskravet, då 

det gav information om studiens syfte, intervjupersonernas rättigheter samt övriga 

upplysningar om deras deltagande. Båda intervjupersonerna var över 18 år och hade gett sitt 

samtycke till att deltaga, därmed behövde inte samtycke inhämtas från förälder eller 

vårdnadshavare. Även om intervjupersonerna ger sitt samtycke till intervjun, kan de när som 

helst avbryta sin medverkan utan att förklara orsak.  Intervjuaren har ingen rätt att försöka 

påverka detta beslut, och beslutet skall inte medföra några negativa följder för 

intervjupersonen. Intervjupersonernas namn och övriga uppgifter är fingerade så att ingen 

utomstående kan identifiera dem (Vetenskapsrådet, 2002). Det är ett medvetet val att inte i för 

stor utsträckning citera intervjupersonernas uttalanden i de fall då de rört ämnen utanför 

studiens teman och syfte, eller då de av författarna bedömts som alltför känsliga. Intresset för 

att avslöja vissa yttranden måste ställas i relation till den skada de kan åsamka (Trost, 2005).  



 

3 Om självskadebeteende    
 
 3.1 Vad innebär självskadebeteende? 
Självskadebeteende är enligt Favazza ”avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna 

kroppsvävnaden utan medveten självmordavsikt.” (Wallroth & Åkerlund, 2002, s.10). Han 

delar in självskadebeteende i två huvudgrupper; Kulturellt sanktionerat självskadande och 

Avvikande-patologiskt självskadande. Under den första rubriken faller ritualer och sedvänjor, 

handlingar som exempelvis den judiska omskärelsen men även aktiviteter som betonar trender 

såsom att låta tatuera eller pierca sig – ett fenomen som idag av de flesta inte skulle kallas ett 

självskadebeteende utan är socialt accepterat. Det avvikande-patologiska självskadandet, med 

undergruppen episodiskt och repetitivt självskadande innebär att en person skär, skrapar, 

rispar eller bränner sig, karvar in ord eller symboler i huden, sticker sig själv med nålar, 

hindrar sår från att läkas eller bankar sitt huvud i väggen. Det vanligaste tillvägagångssättet är 

att skära sig (Wallroth & Åkerlund, 2002).  

 
 3.2 Orsaker 
Forskare och klinikers teorier om bakomliggande orsaker till självskadebeteende är uppkomna 

utifrån psykologiska, biologiska och sociala faktorer. Att orsakerna finns i kombinationer av 

dessa faktorer är också möjligt (Allmänna Barnhuset, 2004). Självskadandet bör ändock 

studeras utifrån ett holistiskt perspektiv, där flera aspekter av kvinnans liv vägs in, och viktigt 

är att inse att gruppen unga kvinnor som skär sig själva, gör detta av olika anledningar 

(Lumholdt, 2004). Favazza anger några av de vanligaste funktionerna som patienter själva 

uppger att deras självskadande har; lindra ångest och få utlopp för vrede, återfå en känsla av 

behärskning och självkontroll, få utlopp för självhat och känna spänning och lust (Wallroth & 

Åkerlund, 2002).  

 
 3.2.1 Psykologiska faktorer 
Självskadebeteende kan med psykologiska termer förklaras utifrån bland annat 

anknytningsteori och psykodynamisk teori. Enligt den senare teorin kan ett självskadande 

uppfylla funktionen av att vara bestraffande och vara en metod för att skaffa sig kontroll. 

Försummelse, kränkningar och trauman av olika slag kan bidra till att ett självskadebeteende 

uppkommer senare i livet. Tidiga separationer eller andra svårigheter i anknytningsprocessen 

kan också understödja uppkomsten av självskadebeteende. En annan psykologisk förklaring är 

Alexitymi, vilket innebär svårigheter att uttrycka sina känslor i ord och leder till att en person 

istället ger uttryck åt sina känslor i handlingar som skadar den egna personen (Allmänna 

Barnhuset, 2004).  



 

 3.2.2 Biologiska faktorer 
De psykologiska faktorerna kan inte ensamt stående förklara varför vissa kvinnor utvecklar ett 

självskadebeteende. Inte alla som har varit med om tidigare försummelse, kränkningar och 

trauman av olika slag, börjar skada sig. Likväl har alla som skadar sig inte varit utsatta för 

händelser av detta slag. Andra faktorer kan bidra till beteendets uppkomst. I 

självskadediskursen finns en hypotes om att det skulle finnas biologiska förklaringar till dessa 

handlingar, och det dras här paralleller till djur som ofta skadar sig själva när de utsätts för 

stressande situationer. Dock finns det ännu inga belägg för att självskador skulle kunna 

förklaras av en neurobiologisk modell, varken hos människor eller hos djur. Likväl finns det 

undersökningar där vissa biologiska faktorer har studerats hos självskadande personer, såsom 

halten av signalsubstansen serotonin som i den vetenskapliga litteraturen ofta kopplas 

samman med suicid (Socialstyrelsen, 2004a). I denna kontext är det dock viktigt att poängtera 

att suicidförsök inte är detsamma som självskadehandlingar. Favazza menar att ”skillnaden 

mellan självskadande och självmord är enkel men avgörande: det är skillnaden mellan liv och 

död. Självmord är en slutpunkt; självmordsbenägna människor vill få ett slut på alla känslor 

och avsluta sina liv. Självskadande är en morbid form av självhjälp; självskadare vill bli av 

med svåra tankar och känslor och fortsätta leva.” (Wallroth & Åkerlund, 2002, s.16). En 

annan biologisk hypotes handlar om att kvinnor som skadar sig själva skulle ha en annorlunda 

stresstålighet och smärtkänslighet än andra på grund av att de har en genetisk känslighet för 

exempelvis kroppsegna opiater/endorfiner. Det finns bland forskare även en hypotes om att 

vissa av de självskadande kvinnorna har en impulskontroll som påverkas av en avvikande 

mognad i frontalloben (Allmänna Barnhuset, 2004).  

 
 3.2.3 Sociala faktorer 
Även sociala faktorer kan orsaka att unga kvinnor börjar skada sig själva. Detta handlar om 

att kvinnan utvecklas biologiskt tidigare än hon ses som en vuxen person av sin omgivning, 

vilket skapar en stress. Det finns många sociala förväntningar på kvinnan som har en önskan 

om att vara alla till lags och lyckas med allt hon tar sig för. Enligt sociala faktorer spelar 

identitetsskapande och utseende stor roll för självskadandets början, då den unga kvinnan med 

dessa handlingar kan markera sin tillhörighet till en grupp, en funktion som även tatueringar 

och piercingar kan ha (Allmänna Barnhuset, 2004). 

 

En annan social förklaring är att självskadande kvinnor med sina synliga skador skulle ha 

inspirerat andra kvinnor till att börja skada sig själva. Denna möjliga förklaring till kvinnors 

självskadebeteende stärks i och med den skrivelse från Socialstyrelsen som tillkom på 



 

uppdrag av Regeringen, då de ansåg att detta var ett eftersatt område och ville skaffa sig större 

kunskap om hur situationen i Sverige såg ut. Socialstyrelsens kartläggning omfattar flickor 

med självskadebeteende i åldern 13-18 år som är kända inom någon form av vårdverksamhet. 

Kartläggningen är avgränsad till att endast gälla självskadebeteende i termer av en flicka som 

avsiktligen skadar sig själv genom att skära sig, rispa sig eller på annat sätt vålla kroppen 

skada. Information om dessa flickor inhämtades från fyra olika källor. Barnombudsmannens 

ungdomsråd var en källa, liksom enkäter som alla särskilda ungdomshem (SiS-institutioner) 

som tar emot flickor i åldern 12-20 år ombads att fylla i om dem som vistades där under år 

2003. En tredje källa var data från Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen, där 

sammanställdes hur många flickor som hade vårdats inom sluten sjukdomsvård mellan åren 

1988-2002 för självskadebeteende och i viss mån även öppen specialistvård knuten till klinik, 

dit flickor kom till följd av handlingar av självdestruktiva slag. Den fjärde källan var personal 

inom samtliga utrednings- och vårdverksamheter i tre kommuner, som kontaktades för att 

kunna ge information om hur de upplevde problematiken och vilken kontakt de haft med 

flickor med självskadebeteende. Denna personalgrupp bestod bland annat av socialtjänst, 

skolhälsovård samt barn- och ungdomspsykiatri. Syftet med denna kartläggning var att få en 

uppfattning om hur många flickor med självskadebeteende som uppmärksammats inom olika 

vårdverksamheter. Det fanns också en önskan om att kunna värdera huruvida det skett en 

ökning av unga kvinnor med självskadebeteende eller ej. Studiens uppgiftslämnare som i sin 

profession kommer i kontakt med unga kvinnor som skadar sig, har haft alternativet att uppge 

”besmittning” som en orsak till varför dessa unga kvinnor skadat sig. Flera har också uppgett 

detta alternativ i kombination med andra orsaker såsom sociala problem inom familjen. Det 

fanns de fall där uppgiftslämnaren bara hade uppgett en orsak till beteendet, och i dessa fall 

var ”besmittning” den vanligaste (Socialstyrelsen, 2004b). Att man påverkats av 

självskadande kamrater är en orsaksförklaring som Socialstyrelsen även lägger fram i en 

rapport om kunskapsläget kring flickor som skär sig, och påpekar att de individer som här 

menas befinner sig i en tid i livet då det är viktigt med identifikation och att det är lätt att vilja 

känna tillhörighet till ett visst beteende. I kontexten om smittoeffekter, finns teorin om att 

denna ”besmittning” skulle sprida sig främst inom vården där dessa unga kvinnor möts, 

exempelvis inom slutenvårdspsykiatrin. Socialstyrelsen påpekar dock att det inte finns några 

vetenskapliga belägg att så skulle vara fallet (Socialstyrelsen, 2004a).  

 
 
 
 



 

 3.2.4 Självskadebeteende och olika diagnoser 
Det finns ett starkt samband mellan självskadebeteende och psykiatriska diagnoser. Av de 

personer som diagnostiserats med Borderline personlighetsstörning (BPT-borderline 

personality disorder) har över 80 procent uppvisat alternativt uppvisar ett beteende med 

självskadehandlingar (Samuelsson, 2004). Karakteristiska borderlinedrag är bland andra; 

bristfälliga impulskontroller, utmanande sucidförsök och övergående psykotiska händelser. 

Barn under 18 år diagnostiseras enligt det amerikanska diagnossystemet DSM inte med 

Borderline personlighetsstörning utan får istället diagnosen identitetsstörning (Gillberg & 

Hellgren, 2000). Dock påvisar forskningen att inte alla kvinnor som uppvisar ett 

självskadebeteende har Borderline, utan menar istället att det kan vara en kombination av en 

kvinnas individuella sårbarhet, ett psykopatologisk tillstånd och tidigare upplevda händelser 

som varit stressande för individen, som kan göra att kvinnan utvecklar ett destruktivt och 

självskadande beteende (Samuelsson, 2004). Ett samband finns även mellan 

självskadebeteende och personer med Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I en amerikansk 

studie gjord på 68 patienter med självskadebeteende som befann sig inom vuxenpsykiatrin, 

fann man att hela 73 procent av patienterna hade PTSD. Att en ung kvinna lider av detta 

syndrom och använder sig av dissociation och går in i sig själv och sitt självskadande kan på 

ett naturligt sätt kopplas till teorin om att det skulle vara något i kvinnans tidigare liv som 

orsakar detta beteende (Socialstyrelsen, 2004a). Det finns ett starkt samband även mellan 

självskadebeteende och ätstörningar, där bulimi är den typ av ätstörning som tycks vara 

vanligast bland självskadare (Wallroth & Åkerlund, 2002). 

 
3.3 Behandling 

Det råder stora brister på studier som rör behandling för självskadande unga personer.  Endast 

ett fåtal studier, och ännu ingen svensk, har publicerats om behandling av ungdomar med 

självskadebeteende, dessa har dessutom haft mycket små patientgrupper. Den knapphändiga 

kunskap som finns visar dock att det är möjligt att uppnå goda behandlingsresultat. Kognitiv 

beteendeterapi (KBT) har visat sig ha en viss positiv effekt, liksom Dialektisk beteendeterapi 

(DBT). Den senare terapiformen utarbetades från början för kvinnor med Borderline 

personlighetsstörning som ansågs självmordsbenägna, och har med viss framgång använts vid 

behandling av självskadande unga kvinnor (Socialstyrelsen 2004a). Det är av värde att en 

person med självskadebeteende får hjälp med att lära sig andra tillvägagångssätt att hantera 

sin ångest på, än genom att skada sig själv. Att familjen är involverad i vissa 

familjeterapeutiska insatser kan vara av stort värde för den enskilda individen. Trots att KBT 

och DBT visat sig ha positiva effekter finns det ett stort behov av ytterligare forskning om 



 

behandling. Dock finns det en svårighet i att jämföra utvärderingar av olika 

behandlingsmetoder, då självskadebeteende inte alltid definieras på samma sätt (Allmänna 

barnhuset, 2004).  

 
4 Om syskonrelationer 
 
 4.1 Betydelsen av syskonrelationer 
Den relation som varar längst inom en familj, kan vara den som finns syskon emellan. Denna 

relation kan innebära såväl kärlek som rivalitet, och syskonrelationen spelar en stor roll då 

individer utvecklar sin identitet, sociala förmåga och självkänsla. Det är i relationen med 

syskon som människan ges chansen att pröva självständighet, egenvärde och förmågor samt 

att ge respektive erhålla respekt (Dellve, 2005).   

 

Att två barn växer upp tillsammans innebär att de växer upp med en person som på många sätt 

är annorlunda än sig själv. Två frågor aktualiserar sig i denna kontext; För det första påverkas 

en persons självkänsla och hur denne jämför sig med sitt syskon, av medvetenheten om hur 

det andra syskonets personlighet, relationer och framgångar ser ut. Den andra frågan handlar 

om vad följden blir av mitt syskons bedömning av mig själv. Denna sociala jämförelse spelar 

en bidragande roll då en individs självbild och självkänsla utvecklas. Det handlar således om 

att två syskon som växer upp i samma familj får olika personlighet och syn på sig själva och 

den andre, på grund av dessa processer. Inombords jämför en individ sig med sitt syskon och 

tar in hur syskonet ser på den egna personen (Dunn & Plomin, 1992).  

 

Relationen som barn i tidig ålder utvecklar till sina syskon påverkar deras relation senare i 

livet, och hur de hur de knyter an och skapar relationer till andra. Under svårigheter inom 

familjen prövas syskonrelationen. Beroende på omständigheterna kan relationen antingen 

stärkas och syskonen kommer närmare varandra, eller så kan deras relation bli ansträngd och 

syskonen glider isär. Upplever syskonen att uppmärksamheten från föräldrarna disponeras 

ojämnt mellan dem, kan detta senare leda till att de känner rivalitet och aggression gentemot 

varandra (Von Tetzchner, 2005).  

 

Syskonrelationer behöver inte vara statiska utan kan tvärtom vara mycket dynamiska och 

förändras med tiden. Syskon som under uppväxten har haft en mycket bra kontakt med 

varandra kan i ett senare skede i livet känna att de inte längre har något gemensamt och ha en 

mycket sporadisk eller ingen som helst kontakt. Relationen kan också utvecklas så att syskon 



 

som under uppväxten upplevt att de inte har något gemensamt, kommer till en punkt i livet då 

de finner glädje i varandra som syskon. Detta kan ske exempelvis om två syskon får barn vid 

samma tidpunkt och känner en samhörighet genom denna gemensamma nämnare som de 

delar (Coull, 2004). I ungdomsåren förändras inte sällan relationen mellan medlemmarna i en 

familj, då ungdomen i större utsträckning än tidigare skapar relationer till personer utanför 

den egna familjen. Partner och kamrater blir viktiga personer i ungdomens liv, och denne 

tillbringar mindre tid med syskon och föräldrar (Larsson m.fl. 1996).  

 
4.2 Att vara syskon till någon med ohälsa 

Kunskapen om syskonrelationer i förhållande till självskadebeteende är bristfällig och ytterst 

lite material finns att tillgå som berör ett syskonperspektiv i sammanhanget. Det material som 

finns att tillgå om anhöriga till personer med någon form av ohälsa, är framför allt skrivet ur 

ett föräldraperspektiv (Moberg, 2005). När syskonrelationer berörs, handlar materialet 

mestadels om syskon till personer med svåra fysiska sjukdomar eller funktionshinder, även 

om forskningen inom detta område även den är mest fokuserad på föräldrarnas situation 

(Dellve, 2005). För personer med psykisk ohälsa är syskon en stor tillgång, då de kan ha 

svårigheter med mänskliga kontakter vilket inte sällan leder till ensamhet. ”Ensamhet kan inte 

smitta i ordets biologiska bemärkelse, men socialt är smittan en realitet, lika påtaglig som 

den framgångsmekanism som gör att många vill umgås med någon som det går riktigt bra 

för.” (Moberg, 2005, s.159).  

 
4.3 Dilemman och bemästringsstrategier hos syskon till personer med  
      beteendeavvikelse 

Det råder en påtaglig kunskapsbrist om hur syskon till självskadande unga kvinnor mår, 

medan det finns relativt mycket material att tillgå om hur syskon till unga med 

beteendeavvikelse (Autism, ADHD, Aspergers, Tourette) upplever sin situation. Dellve med 

flera (2000) presenterar en kvalitativ studie där 15 unga kvinnor i åldrarna 12-18 år som alla 

hade ett syskon med beteendeavvikelse, fick berätta om egna upplevelser om och erfarenheter 

av att vara anhörig. Studiens resultat kunde kategoriseras in i två teman; upplevda dilemman i 

sin situation som syskon till en person med beteendeavvikelse och bemästringsstrategier för 

att hantera dessa dilemman. Studien visade att syskon till personer med beteendeavvikelse 

kunde uppleva mycket komplexa känslor såsom orättvisa, skuld, skam, oro och inte minst 

känna omsorg för sitt syskon. De dilemman som personerna erfor var inte sällan kopplade till 

stress inom familjen. Det rörde sig om känslan av att inte bli sedd eller förstådd i sin egen 

situation och att hela tiden bli jämförd med sitt syskon med en beteendeavvikelse. Personerna 



 

i studien beskrev också att de upplevde det som svårt att ta eller få tid och plats, de hade dock 

en medvetenhet om att deras syskon var i större behov av detta. Ett annat dilemma handlade 

om att personerna kände att de inte fick vara barn utan att de hela tiden förväntades vara 

behjälpliga och förstående i förhållande till sitt syskon. Vissa syskon i studien beskrev hur de 

upplevde det att befinna sig i en position där de var alltför involverade i problem som rörde 

deras syskon eller föräldrar, och svårigheter uppstod då olika känslor, förväntningar och krav 

stod i konflikt med varandra. Kraven och förväntningarna kom inte bara från föräldrarna och 

från syskonet med beteendeavvikelse, utan även från den unge själv. Det fanns en konflikt 

mellan medvetenheten om att syskonet och föräldrarna behövde hjälp, och önskan om att vara 

en självständig ungdom med egna drömmar och mål. Omsorgen som dessa unga personer 

uttryckte i förhållande till sin situation såg olika ut. Vissa av syskonen funderade mest kring 

sin egen person och hade därmed en mer självinriktad bekymran och omsorg. Dessa personers 

handlingar utfördes i syfte att bevara den egna personen. Andra syskon upplevde att de hade 

en omsorg som var mer familjeinriktad. Familjens bästa var det som sattes främst. Ytterligare 

andra hade en omsorg som var mer inriktad på syskonet. Deras sätt att leva utformades hela 

tiden med syskonet i åtanke och tankar kring hur syskonet hade det. Detta beteende var till sin 

karaktär självuppoffrande och utgick ifrån tanken om att det var synd om syskonet med 

beteendeavvikelse. De upplevda svårigheterna angreps av syskonen på olika sätt. De hade 

skilda sätt att bemästra sin situation på, och syskonen upplevde att de använt sig av främst en 

av följande strategier i sin roll som syskon till en person med beteendeavvikelse (Dellve, 

m.fl., 2000);  

 
4.3.1 Syskon som strävar efter självständighet 

Vissa personer i Dellves m.fl. (2000) studie kände ett behov av att frigöra sig från hela 

situationen och allt vad det innebar att ha ett syskon med en beteendeavvikelse. Det fanns en 

önskan om att frigöra sig från krav och förväntningar och att få ett självständigt liv där 

syskonet inte var den som stod i centrum. Ordet som bäst beskrev dessa ungdomars sätt att 

hantera sin situation på, var distans. Syskonet med beteendeavvikelse hölls på avstånd, både 

rent fysiskt men även relationsmässigt. Flera av studiens deltagare beskrev strävan efter 

självständighet som en konsekvens av att de tidigare hade fått ta ett alltför stort ansvar i 

hemmet, och upplevelsen av att de inte fick tillbaka i förhållande till den insats de gav. De 

hade hela tiden en strävan efter att hjälpa till och anpassa sig efter syskonet med 

beteendeavvikelse, men för denna insats fick de inget erkännande eller någon bekräftelse. Det 

fanns hos vissa en ilska riktad mot syskonet då det var dennes fel att situationen såg ut som 



 

den gjorde. Det fanns också skamkänslor hos många av studiens deltagare, och vissa kände 

rädsla för att kopplas samman med sitt syskon. Det fanns en bristande acceptans för syskonets 

beteende och för det faktum att hon eller han krävde de gemensamma föräldrarnas 

uppmärksamhet och tid. Denna uppmärksamhet stals från den egna personen som då upplevde 

en önskan efter mer tid och uppmärksamhet och ett eget utrymme där det andra syskonet inte 

hade tillträde – ett eget socialt liv (Dellve m.fl., 2000).  

 
4.3.2 Syskon som balanserar och avvaktar 

I studien av Dellve m.fl. (2000) fanns även de som använde sig av strategin att balansera och 

avvakta. Denna strategi utmärktes av att personerna var mycket avvaktande i sin karaktär och 

kan närmast beskrivas som att vissa syskon väntade med att leva sitt eget liv tills de blev 

äldre. Det skapades en distans och neutralitet som för dessa syskon var en förutsättning för att 

de skulle klara av sin situation. Syftet var att skapa en balans mellan de krav som upplevdes 

komma hemifrån och de egna målen med livet. Konflikter och konfrontationer undveks i tron 

om att allt skulle bli bättre om bråk inte uppstod. Flera av syskonen höll sig i stor utsträckning 

hemifrån för att kunna hålla sig på ett känslomässigt avstånd från sitt syskon och hela 

livssituationen. Det var en balans mellan familjelojaliteten och sorgen över att inte kunna ha 

ett eget socialt liv. De som använde sig av denna strategi försvarade dock sina syskon även 

om dennes uppförande fick personen att skämmas (Dellve m.fl., 2000). 

 
4.3.3 Syskon som önskar få förståelse 

En annan strategi i studien om syskonen till personer med beteendeavvikelse var helt enkelt 

att försöka förstå – att skaffa sig en uppfattning om sitt syskons beteende och situationen i 

familjen. Att ta sig an de dilemman som kommer med att befinna sig i denna situation, 

handlade för många om en lång process där syskonet sökte efter förståelse. Det fanns en 

önskan och tro att familjens situation skulle bli bättre om syskonet kunde ha mer förståelse. 

Bland de syskon som kände så här fanns en stor kunskap om diagnoser och en förståelse för 

att syskonet med beteendeavvikelse inte alltid kunde göra vissa saker fullt ut, men gjorde så 

gott hon eller han kunde. Det fanns stöd hos samtliga familjemedlemmar och en utbredd 

empati för syskonet med beteendeavvikelse. Flera kände skuldkänslor då de inte kunde vara 

så förstående som de önskade, och det fanns en vilja om att leva upp till upplevda 

förväntningar från föräldrarna. I dessa familjer som präglades av förståelse, talades det ofta 

öppet om de beteendeavvikelser som ett av syskonen hade och om de känslor som följde av 

detta. Utmärkande för hela förståelseprocessen hos personer med denna strategi var att 

syskonet inte skuldbelades (Dellve m.fl., 2000). 



 

 
4.3.4 Syskon som axlar ansvar  

Den fjärde strategin som Dellve m.fl. (2000) tar upp i sin studie, är att axla ansvar. Personer 

som använde sig av denna strategi utmärkte sig genom sin omsorg för sitt syskon och en 

omfattande ansvarskänsla för denne. Handlingarna utgick hela tiden från syskonets bästa, och 

det fanns en önskan om att vilja skydda sitt syskon från diverse faror. Syskonet till personen 

med beteendeavvikelse hade som mål att ta kontroll och bemästra hela den komplexa 

situationen, trots att de själva var ett barn i familjen. Denna strategi ledde inte sällan till att 

detta syskon i strävan efter kontroll över situationen, glömde bort sig själv (Dellve m.fl., 

2000). 

 
4.4 Föräldrars roll i förhållande till syskonens situation  

Det är viktigt att låta föräldrar samtala om hur deras barn kan uppleva sin roll som syskon till 

en person med svår sjukdom eller funktionshinder och att belysa dessa syskons dilemman och 

strategier för att hantera sin situation. Inte sällan är föräldrarna mycket medvetna om att 

syskonet får mindre tid och uppmärksamhet på bekostnad av det barn som är sjukt eller har ett 

funktionshinder. Trots att föräldrarna är medvetna om att de disponerar sin uppmärksamhet 

ojämnt, har de svårt att se hur de skall kunna förändra detta. Svårigheter med att ha en öppen 

och rak kommunikation om familjens situation är inte ovanliga, något som både föräldrar och 

syskon kan uppleva. Det är viktigt att föräldrar blir uppmärksammade på den fina linjen 

mellan att vilja stötta barnen till att vara delaktiga i syskonets problem och ta hänsyn till 

barnets strävan efter att ha ett eget liv. Det är svårt för föräldrar att veta när barnets 

delaktighet i sitt syskon är på en skälig nivå och inte blir för påfrestande (Tallborn Dellve, 

2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 Presentation av intervjupersoner 
Julia är 25 år och studerar fristående kurser vid Universitetet. Hon bor tillsammans med sin 

sambo i ett hus i en mellanstor svensk stad. Julia är uppvuxen med sin fyra år yngre syster 

Emmy och föräldrar i en förort till den stad hon nu bor i. Systrarna har inga ytterligare syskon. 

När Julia gick på gymnasiet separerade föräldrarna som flyttade till varsin lägenhet. Julia 

bodde efter separationen hos fadern men flyttade kort därefter till en egen lägenhet. Idag trivs 

Julia mycket bra med sin livssituation och känner att hon har kontroll över sitt eget liv.  

 

Emmy är 21 år och bor i samma stad som sin syster och föräldrarna. Hon bor i en egen 

lägenhet och får ett par dagar i veckan besök från boendestödjare. Efter föräldrarnas 

skilsmässa då Emmy var i 13-årsåldern, bodde hon växelvis hos föräldrarna. Emmy uppger att 

hon skadade sig själv första gången då hon var tolv år. När hon gick i åttonde klass slutade 

hon skolan på grund av sin psykiska ohälsa, och studierna har efter det inte återupptagits. I 

närmare två år var Emmy inlagd för sina självskadehandlingar, och under denna period fick 

hon diagnosen Borderline personlighetsstörning. Detta var nu cirka tre år sedan. Emmy 

uppger att hon idag mår bra men att hon inte vågar ge några garantier för framtiden. Hon tar 

en dag i taget.  

 



 

6 Resultat och analys  
Nedan följer resultatredovisning av de genomförda intervjuerna och analys. Texten följer de 

teman som använts i intervjumanualen; systrarnas relation under tiden för den enas 

självskadebeteende, systrarnas upplevelser av hur omgivningen såg på deras respektive 

situation och systrarnas relation idag. I anslutning till intervjusvaren återfinns reflektioner 

där teorierna belyser empirin. 

 
 6.1 Relationen under tiden för den enas självskadebeteende 
Julia berättar om hur varken hon eller någon av föräldrarna visste om att Emmy hade börjat 

skada sig själv. Julia vet inte om Emmy själv vet när detta började och detta är något som 

systrarna inte har pratat om. Det har senare kommit fram att det som Julia trodde var sår som 

familjens katt hade åstadkommit, i realiteten var skador som Emmy själv åsamkat sig. Detta 

var när Emmy var i 13-årsåldern och Julia var 17 år. Julia har i sin redogörelse för denna tid 

svårt med tidsperspektivet och hon berättar att systrarnas relation inte var så stark och att 

kontakten var så gott som obefintlig. Hon hade precis träffat en pojkvän som hon bodde 

mycket hos och systrarna träffades därför inte så mycket. Julia hade dock en viss insikt i att 

systern mådde dåligt, men förstod inte vidden av problemen och har i efterhand inga minnen 

av att Emmy var så illa däran. Detta är sådant som systrarna har talat om senare. När systrarna 

träffades pratade de mest om vardagliga händelser och ställde inga frågor om hur den andra 

mådde. Julia menar att de inte förde några ingående samtal, och att hon inte lade märke till sin 

systers problem. Hon vet inte om detta var ett medvetet undanträngande eller om hon helt 

enkelt hade annat att tänka på under denna period. Hon såg inte sin systers problem, något 

som inte heller föräldrarna gjorde till en början. Det var senare modern som berättade för Julia 

om Emmys problem, men Julia har svårt att redogöra för hur dessa uppdagades. Emmy 

berättade aldrig själv för Julia om sina självskadehandlingar. Julia beskriver situationen; 

 
”Jag var ju inte jättepigg själv under denna tid i och med mina föräldrars skilsmässa och allt 

det här… jag höll mig mycket hemma hos pojkvännen där. Jag valde… eller jag vet inte om 

jag valde, men jag såg nog inte på det ögat då.” 

 

Att Julia inte fokuserade på sin systers begynnande problem är inte anmärkningsvärt, då hon 

befann sig i en tid i livet då andra intressen ofta prioriteras framför den egna familjen. Enligt 

Larsson m.fl. (1996) är det en naturlig process i livet att börja intressera sig för personer 

utanför familjen, såsom kamrater och partner. I Julias liv kom pojkvännen att bli en 



 

betydelsefull person och hon tillbringade mycket tid hos honom. Att systrarnas kontakt under 

denna period inte var förtrolig, har därmed en naturlig förklaring.  

 

Emmys upplevelse av systrarnas barndom är att hon och Julia under de tidiga uppväxtåren 

hade en god relation. De hade samma intresse för hästar och ridning, och umgicks mycket i 

samband med dessa aktiviteter. Emmy tror att Julia till en början inte hade vetskap om hennes 

självskadehandlingar men fick i och med att familjen började i familjeterapi kännedom om 

hennes problem. Som Coull (2004) påpekar är det inte ovanligt att syskon har mycket 

gemensamma intressen under barndomen, men att de när de blir äldre känner att de inte längre 

har så mycket gemensamt och därav kan kontakten bli sämre. Detta var vad som skedde 

mellan Julia och Emmy. Vid tiden för självskadandets uppdagande förändrades systrarnas 

relation till att bli relativt fåordig. Emmy menar att de båda visste om problemen men att de 

inte låtsades om dem. Hon tror att de helt enkelt inte ville prata om problemen hon hade under 

denna tid.  

 
Julia beskriver hur hon egentligen aldrig upplevt sin systers självskadebeteende som ett hinder 

eller en orsak till de gånger de inte kommit överens. Hon minns dock gånger då hon i början 

kände en stor irritation över sin systers beteende och hur de bråkade om det, och Julia 

ifrågasatte då vad hennes syster höll på med.  

 
”Då från början trodde vi att det var en sådan här uppmärksamhetsgrej, att jag mår dåligt, 

snälla hjälp mig. Och vi försökte ju hjälpa på alla sätt, och skolsköterskan och psykolog, 

familjeterapi och hit och dit och så här. Och hon ändå fortsätter och det blir bara mer och 

mer, och då trodde jag… då var jag nog mest irriterad på henne tror jag. Och undvek henne 

vet jag att jag gjorde. Det kan jag göra fortfarande, men inte alls så. Inledande… ja då när 

jag fick veta det, då var jag nog mest arg och irriterad. För att jag tyckte att det var… för att 

du får ju liksom hjälp nu. Frustration, eftersom jag inte visste vad det handlade om heller. 

Jag tycker att jag varit utsatt för samma saker som du, jag har också skilda föräldrar och vi 

har växt upp ihop, och vi har inte haft någon dålig uppväxt så skärp dig liksom. I början var 

det mest frustration, man visste inte vad det var och vad det kom ifrån. Och det var ju läskigt, 

hur kan man liksom skära sig?” 

 

Likt de syskon till personer med beteendeavvikelse i tidigare nämnd studie, (Dellve m.fl., 

2000) utvecklade Julia olika bemästringsstrategier för att hantera de dilemman hon upplevde i 



 

samband med sin systers självskadebeteende. Enligt Dellve m.fl. (2000) hade de personer i 

studien som strävade efter självständighet en bristande acceptans för sitt syskons beteende. 

Julia hade svårt att acceptera sin systers självskadebeteende och hon kände irritation och 

frustration över att inga insatser hjälpte. Att Julia undvek sin syster tyder på att hon även 

använde sig av den bemästringsstrategi som enligt Dellve m.fl. utmärks av balansering och 

avvaktande. De som använde sig av denna strategi undvek inte sällan sitt syskon och undvek 

även att hamna i konflikter som rörde denne. 

 
Julia berättar att hon inte har några minnen av att familjen på eget initiativ talade om de 

problem Emmy hade under den perioden då hon skadade sig själv. Hon menar att detta istället 

kom mer eller mindre tvångsmässigt i det skede då kontakt togs med BUP och familjen fick 

träffa en familjeterapeut. Julia upplever att samtalen inte direkt handlade om Emmys 

självskadehandlingar utan mer om familjemedlemmarnas relationer, hur de kommunicerade 

med varandra och om hur Emmys svårigheter påverkade familjen och hur de kunde hjälpa 

varandra. Julia upplever att hon alltid haft en god kontakt med båda sina föräldrar och att de 

pratat mycket om Emmy och om hur de skall kunna hjälpa henne. Men samtidigt har hon 

svårt att bestämma sig för om de verkligen pratade eller inte.  

 
”Det beror på vad man menar med att prata… Prata är det enda vi har gjort under min 

uppväxt känner jag, har vi pratat om henne, kanske inte med henne, men om henne. Om hur vi 

ska hjälpa henne, och hur vi ska agera och hur vi ska ställa oss till saker och ting. Så på sätt 

och vis är prata det enda vi gjort, men samtidigt kommer jag inte ihåg vad vi pratat om. Jag 

kan ju inte påstå att jag tycker att vi var någon enad trupp kanske egentligen, under den 

perioden då det var som värst i alla fall. Det fick vi ju hjälp med i familjeterapin, då blev det 

ju bättre.” 

 
Att Julia upplever att familjen i perioder haft svårt att tala med varandra är inte 

anmärkningsvärt. Tallborn Dellve (2005) menar att familjer inte sällan har svårigheter med att 

ha en öppen kommunikation mellan familjemedlemmarna. Han betonar även vikten av att 

föräldrar får möjlighet att tala om de olika syskonens respektive situation. Julia uppger att hon 

känner att hennes familj fick lättare att kommunicera med varandra i och med att de 

tillsammans började gå i familjeterapi.   

 

Det som skulle bli en behandling på fyra månader blev närmare två år för Emmy på olika 

instanser. Julia kände att det var skönt att Emmy kom in på behandling och hon var under 



 

denna period delaktig i sin systers väg till tillfrisknande. Hon tog ledigt från jobbet och 

tillsammans med föräldrarna var hon med under inskolningen på avdelningen. Julia menar att 

det kändes tryggt för henne att vara med sin syster under denna period, och att hon kände 

lättnad över att lämna Emmy i någon annans händer efter att ha burit allting själv under en 

lång period. Såsom tidigare nämnts kan det vara av mycket stort värde för 

behandlingsresultatet att familjen till en person med självskadebeteende deltar i behandlingen 

och på vägen mot ett tillfrisknande (Allmänna barnhuset, 2004).  

 
Julia har svårt att beskriva hur hon själv mådde under tiden då hennes syster skadade sig, då 

hon upplever det som att det varit mycket upp och ner som en följd av systerns diagnos 

Borderline personlighetsstörning. Hon beskriver hur hon i början inte var så involverad i 

systerns problem, men att hon senare kom att bli mer involverad än någon annan. Det var till 

Julia som Emmy ringde eller kom när hon skadat sig, och det var Julia som plåstrade om 

Emmys kroppsliga sår. Julia menar att hennes eget mående under perioden då Emmy skadade 

sig själv, stod i relation till vilken förmåga hon hade att stänga av sin syster och hennes 

situation. Då Julia kunde koppla bort systerns självskadebeteende mådde hon i perioder bra, 

och hon menar att det alltid har varit antingen eller.  

 
”Antingen mår jag bra med livet och allt så där, men då har hon inte varit så stor del. Så fort 

man... Jag kan uppleva att så fort jag gett henne mitt lillfinger har hon, ja kanske inte 

medvetet, tagit hela handen… och sen har jag blivit jätteindragen och sen har jag inte kunnat 

ha ett liv över huvud taget. För då har det bara varit det som gäller liksom. Så under de 

perioderna har jag givetvis inte alls mått bra. När det var som värst… min egen psykolog 

kallade mig då för personlig assistent. Emmy ringde mig hela tiden. Jag fick åka dit i panik, 

hon stod utanför min dörr helt sönderskuren med blodet överallt. Det finns ju otaliga sådana 

tillfällen när det bara har varit hon som gällt. Och då har jag inte mått så bra, för då har det 

inte funnits något annat att göra. Då har liksom allt fokus varit på henne. De perioderna 

kommer jag knappt ihåg. Jag kommer inte ihåg om jag jobbade eller pluggade… jag har nog 

bara förträngt. Jag kommer liksom inte ihåg. Jag har mått så dåligt själv.”  

 
Julia upplever att hon har axlat ett stort ansvar för sin syster, liksom många av de syskon till 

personer med beteendeavvikelse som tidigare nämnts i Dellves m.fl. (2000) studie. 

Bemästringsstrategin som både Julia och syskonen i studien använde sig av var att hela tiden 

handla utifrån sitt syskons bästa. Det som utmärkte denna strategi var att intervjupersonerna 

visade stort ansvar och omsorg för sitt syskon och ville få kontroll över situationen genom att 



 

själva försöka bemästra den. Inte sällan fick detta som konsekvens att personerna glömde bort 

sig själva i strävan efter att hjälpa sitt syskon (Dellve m.fl., 2000). I Julias fall gick denna 

självuppoffring och omsorg för sin syster så långt att hennes egen psykolog kallade henne för 

personlig assistent till Emmy. Det var i samband med att Julia började träffa denna psykolog 

som hon kom till en punkt då hon kände att situationen inte längre var hållbar. Psykologen sa 

till henne att om hon skulle kunna må bättre måste situationen och relationen med och till 

systern förändras. Julia menar att det tog ett tag för henne att inse det, men att hon slutligen 

kände att situationen måste förändras radikalt.  Relationen hade tagit för mycket energi och 

Julia upplevde det som att det i stort sett inte fanns något annat för henne under denna period. 

Efter att hon sagt ifrån till systern dröjde det flera månader utan att de umgicks och Emmy 

ringde inte alls.  

 

”Och det tog väl ett tag innan jag insåg det, men sen så visste jag hur Emmy fungerar, att det 

är allt eller inget, så då sa jag att det räcker nu.  Jag har ju känt hela tiden att jag inte kan 

vara en personlig assistent. Det går inte, det pallar jag inte med. Så då har jag sagt till henne, 

när det var som värst, då mådde jag ju jättedåligt och gick typ in i väggen, och då sa jag ju 

till henne att nu ringer du inte mig när du är ledsen. Du hör inte av dig till mig. Det betyder 

inte att jag inte älskar dig eller inte bryr mig om dig, men nu får du sträcka dig efter våra 

föräldrar.” 

 
Julia hade vi denna tidpunkt utvecklat en strävan efter självständighet och hon kände att hon 

omgående måste frigöra sig från sin syster innan hon själv gick under. I studien av Dellve 

m.fl. (2000) fanns det hos vissa intervjupersoner en stark önskan om att frånkomma de krav 

som fanns och att skapa sig ett liv där det vårdbehövande syskonet inte hade tillträde. Dessa 

personer liksom Julia skapade sig en distans till sitt syskon både rent fysiskt men också 

känslomässigt för att kunna bemästra situationen. Strävan efter självständighet kom som en 

konsekvens av att de tidigare hade tagit ett för stort ansvar mot vad som kan sägas vara rimligt 

för ett syskon (Dellve m.fl., 2000). Julia skapade sig distans till Emmy genom att uttryckligen 

framföra att hon inte längre var förmögen att ha den roll hon tidigare haft. 

 

Julia beskriver hur hon haft svårt att definiera sin egen del i systerns problem. Hon beskriver 

hur hon upplever att systrarna prövat sig fram, för att komma fram till i vilken utsträckning de 

kan finnas till för varandra och vad de båda kan förvänta sig av varandra.  

 



 

”Det är så svårt, jag vet inte vad jag ska ha för roll i det här heller. Eller nu vet jag det, men 

då visste jag inte det. Alltså nu vet jag vad jag ska hålla för distans till henne och vad som är 

lagom och när det räcker. Jag vet hur långt jag kan pressa henne. Och hon vet i vilken 

utsträckning hon kan sträcka sig efter mig liksom.” 

 
Julia hade tidigare svårt att förstå familjens situation och vilken roll hon själv hade i denna. 

Detta likt de personer som i Dellves m.fl. (2000) studie önskade få förståelse. Julia talar även 

om den balas som så många av intervjupersonerna i studien eftersträvar. 

 

När Emmy skall beskriva systrarnas relation vid tiden för hennes självskadebeteende, berättar 

hon att hon alltid sett upp till Julia och att hon önskat gå samma väg som henne. Då Julia var 

den äldre av systrarna kände Emmy att hon hade mycket att se fram emot när hon själv kom i 

Julias ålder, uppleva saker som hon såg sin syster göra. Det blev dock mycket påfrestande för 

Emmy när hon upplevde att hennes liv tog en annan vändning och denna upptäckt upplevde 

hon som mycket svår att hantera. Hon gjorde den sociala jämförelse som Dunn och Plomin 

(1992) talar om, och även Dellve (2005) menar att rivalitet och avundsjuka är ett mycket 

vanligt inslag i syskonrelationer. Syskon spelar en mycket stor roll då individer utvecklar sin 

självkänsla och sitt egenvärde (Dellve, 2005) En individs självkänsla påverkas också i hög 

grad av den bild individen har av sitt syskon. Finns det en tro att syskonet är mycket 

framgångsrikt i sina relationer och andra faktorer i livet, infinner sig en känsla av 

misslyckande i förhållande till det alltigenom lyckade syskonet (Dunn & Plomin, 1992).  

Dunn och Plomin (1992) menar att dessa processer som pågår inom individen leder till att två 

syskon som växer upp i samma familj får olika personligheter och syn på sig själva. Emmy 

jämförde sig med sin syster och hennes självkänsla påverkades således då hon fann att hon 

inte gick samma väg i livet som Julia.  

 
Emmy beskriver hur hon upplevt att systrarna under perioden för hennes självskadande haft 

en varierande relation, och graden av kontakt har växlat från näst intill obefintlig till mycket 

intensiv. När Emmy skadat sig själv har hon under vissa perioder sökt hjälp hos fadern, 

medan hon under andra perioder kontaktat Julia. 

 
”Det var väl en period när jag kunde ringa min syster, hon blev jättearg på mig, jag åt ju 

lugnande medicin i perioder och mådde dåligt och så ringde jag till henne och så tycke hon 

att det var jättejobbigt och jag mådde ju inte bra och hon tyckte det var jättejobbigt. Jag 



 

kommer inte ihåg dom här gångerna, men hon tyckte det var svårt för det gick inte att nå mig, 

komma åt mig. Jag kan känna att jag har utsatt henne för så dumma grejer.” 

 

I studien av Dellve m.fl. (2000) med syskon till personer med beteendeavvikelse kände flera 

av personerna skuld- och skamkänslor. Det handlade bland annat om skuld för att de inte var 

så förstående för sitt syskons situation som de önskade vara, eller kände att de förväntades 

vara. Här är det Emmy som talar om skuld. Hon känner att hon utsatt sin syster för vad hon 

kallar dumma grejer, och verkar vara medveten om att Julia upplevde det som påfrestande att 

hon ringde henne då hon bland annat tagit lugnande medicin. Emmy upplever i efterhand att 

Julia under familjens terapisamtal var frustrerad och arg över situationen. Hon upplever sin 

systers frustration som en reaktion på att det inte blev några förbättringar i familjens 

relationer, och i efterhand anser Emmy att Julia var den enda som visade riktiga känslor under 

terapisamtalen.  

 
6.2 Omgivningens syn på systrarnas respektive situation 

Julia tror att människor i hennes omgivning märkte att hon inte mådde bra och tyckte att hon 

inte var sig själv under perioden då Emmy skadade sig själv. Hon berättar om hur hon haft 

svårt att släppa in andra i problemen.  

 

”Jag har ju aldrig trott att någon annan… jag har inte släppt in någon annan så mycket… jag 

har väl ansett att ingen annan någonsin kan förstå vad jag är i för situation. Vilket nog 

resulterat i att jag nog pushat bort folk tror jag. Samtidigt som jag nog försökt släppa in folk, 

men det är inte heller så lätt för då vill man inte att… man vill inte dra in folk i skiten heller 

för det känns som att i perioder har jag liksom bara varit ledsen och inte något av den person 

som jag egentligen är, ganska pigg och glad. Det fanns inget sådant att ge liksom.” 

 

De personerna som i Dellves m.fl. (2000) studie utmärkte sig genom att ta ett stort ansvar för 

sitt syskon, hade som målsättning att kontrollera situationen genom att själva försöka bära så 

mycket ansvar som möjligt. Julia har haft svårt att låta personer i hennes omgivning ta del av 

Emmys problem då hon själv velat ta kontroll och inte trott att någon annan kan förstå 

situationen hon befunnit sig i. Hon menar också att det antagligen varit svårt för jämnåriga 

kamrater att förstå och veta hur de ska närma sig dessa problem. Julia uttrycker också känslan 

av att många i familjens närmaste omgivning inte var införstådda med det ansvar som hon tog 

under denna period.  



 

”Då var nog... ja… jag vet inte hur de såg på mig... det är inte lätt att förstå heller… hur 

gamla var vi då… kanske 17,18 år… jag har aldrig förväntat mig att någon ska… det är så 

svårt också, folk vet inte hur man ska närma sig. Många förstod nog kanske inte… de här lite 

äldre… mormor… och alla kusinerna… de förstod nog inte och har nog fortfarande inte 

förstått hur stor del jag hade i det här med Emmy… du vet… det har mest varit stackars 

mamma, stackars pappa, ni har det ju så jobbigt. Och jag har nog mest glidit med, fastän att 

jag ett tag axlade det allra allra tyngsta liksom.” 

 
Julia tror också att många människor varit rädda för att fråga hur hon mått under denna period 

då de inte varit beredda att höra hennes svar. 

 

”Men det är klart… släkt och kompisar har alltid frågat om Emmy… hur är det med Emmy 

och hur går det för Emmy. Men det har aldrig varit några frågor som rör mig, hur mår du på 

grund av det här med Emmy? Det har ju aldrig funnits direkt.” 

 
Vidare berättar Julia om hur hon och systrarnas moder efteråt har talat mycket om det ansvar 

som Julia tog för sin syster. Julia menar att det var en svår period för alla, men att modern och 

fadern, som hon flera gånger påpekar har varit mycket bra föräldrar, nog egentligen förstod att 

deras dotter fick ta lite för mycket ansvar mot vad hon egentligen skulle ha gjort. Julia tror 

ändock att föräldrarna vid den tidpunkten inte förstod vidden av hennes engagemang i systern. 

Tallborn Dellve (2005) menar att det är vanligt att föräldrar är medvetna om att det råder 

ojämliketer mellan syskon, både i form av ansvarstagande och att de själva disponerar sin 

uppmärksamhet ojämnt mellan barnen då det ena har en beteendeavvikelse. Ofta har 

föräldrarna dock inte kunskap om hur de skall kunna förändra detta. Det finns också en 

svårighet i att som förälder veta när ens barn är lagom delaktigt i sitt syskons problem och när 

denna delaktighet blir en belastning (Tallborn Dellve, 2005). Om syskon upplever att 

föräldrarnas uppmärksamhet disponeras ojämnt mellan dem kan detta leda till avundsjuka och 

ilska längre fram menar Von Tetzchner (2005). Detta kan observeras i en viss avundsjuka 

mellan Julia och Emmy, då Julia upplevde att alltför mycket fokus låg på Emmy under 

perioden för hennes självskadebeteende, och att hon själv glömdes bort trots att hon i perioder 

var den som drog det tyngsta lasset med att hjälpa sin syster. 

 
När det handlar om hur omgivningen såg på systrarnas respektive situation berättar Julia om 

svårigheterna med att vara syskon till en person med självskadebeteende, och menar att det 

många gånger skulle vara enklare att kunna säga att hennes syster är alkoholist eller har 



 

drabbats av cancer. Hon känner att det finns en rädsla för psykiska sjukdomar och hänvisar till 

psykiskt sjuka personer som begått våldsbrott. Hon menar att det finns en rädsla hos 

människor som inte har kunskap om självskadehandlingar och att hon ibland varit rädd för att 

skrämma människor genom att berätta om Emmy. Hon uppger dock att det har funnits gånger 

då hon använt sina erfarenheter av att vara syskon till en person med självskadebeteende, som 

ett redskap i diskussioner kring ämnet. När hon läste psykologi och ämnet kom upp i klassen 

var det flera som hävdade att de visste varför vissa personer utvecklar detta beteende. Julia 

kände vid detta tillfälle att hon gjorde sina egna erfarenheter till ett ”vapen” och hon kände ett 

behov av att försvara sin syster som inte stämde in på den bild de andra ville ha av den typiske 

självskadaren och som menade att tjejer som skär sig endast var en ny trend. Julia påpekar att 

hon dock är medveten om att hon inte heller kan generalisera, då hon endast har sin historia 

att berätta.  Hon kände vid detta tillfälle att flera av diskussionens deltagare underskattade 

självskadandet och påpekar att även om det många gånger är skrämmande att prata om 

självskadebeteende, är det farligt att underskatta vad det kan göra med människor. Hos flera 

av deltagarna i studien av Dellve m.fl. (2000) fanns skamkänslor, och vissa kände en rädsla 

för att kopplas samman med sitt syskon. Julia verkar inte ha haft dessa känslor utan har istället 

använt sina erfarenheter som ett verktyg i diskussioner. Även om hon inte har skämts för 

Emmy, har hon ibland undvikit att berätta för nya vänner om hennes självskadebeteende då 

Julia tror att det kan skrämma människor. Hennes upplevelser av hur omgivningen såg på 

hennes syster då hon skadade sig själv, utmärks av rädsla. Julia tror att både Emmys kompisar 

och lärare har varit rädda om Emmy, men inte bara om henne utan även rädda för henne. 

Emmys skärsår är något som syns och som kanske skrämmer.  

 

”Det syns ju verkligen… det är ett fysiskt ärr på en psykisk åkomma eller vad man ska säga. 

Jag tror att många var lite rädda. Eller kanske inte rädda för henne, men rädda för hennes 

skull.” 

 

Julia tror att många i familjens närhet, inte bara såg till de synliga ärren och funderade kring 

vad Emmy gjorde med sig själv rent fysiskt, utan även reflekterade över vad som lett fram till 

dessa handlingar. Hon upplever att främst de äldre hade svårt att förstå detta och de uttalade 

sig förskräckt över Emmys situation och hennes mående. Julia uppfattar det dock som att 

samtliga i familjen kände en lättnad när Emmys problem var kända av övrig släkt och 

bekanta. Julia upplever att många under en lång period, och vissa än idag, behandlade Emmy 

med stor försiktighet med rädsla för att provocera eller utlösa ytterligare självskadande. Hon 



 

tror att många har varit rädda för att titta för mycket eller ställa fel frågor och detta har enligt 

Julia inte enbart varit positivt.  

 

”Så jag tror att många har behandlat henne väldigt försiktigt och gett henne väldigt mycket 

utrymme, känner jag, för sitt skärande och sitt mående. Kanske är det ett respektfullt och 

välment sätt att närma sig någon. Jag vet inte. Men ibland tror jag inte att det bara var 

positivt, för hennes egen utveckling. För på så sätt känns det som att det tilläts att gro också. 

Att det inte blir någon… jag förstår inte… det är väl liksom inte fel att reagera.” 

 

När Emmy skall beskriva hur hon tror att omgivningen såg på henne under tiden för hennes 

självskadebeteende börjar hon med att beskriva sin tid i skolan som fåordig. Hon tror att 

vänner och klasskamrater var rädda för att fråga henne om hennes självdestruktivitet. Emmy 

upplever att hennes närmsta vän under denna tid var uppgiven över situationen, men genom 

alla svårigheter har vänskapen bestått. Moberg (2005, s. 159) skriver att ”Ensamhet kan inte 

smitta i ordets biologiska bemärkelse, men socialt är smittan en realitet, lika påtaglig som 

den framgångsmekanism som gör att många vill umgås med någon som det går riktigt bra 

för.”. Psykisk ohälsa kan således innebära att en person blir mycket ensam och Emmy menar 

att många i hennes omgivning såg på henne med rädsla och därför undvek att prata med 

henne. Lärare och annan skolpersonal upplevdes av Emmy som lyhörda och empatiska. Hon 

förklarar att de stöttade henne och berättar att hon bara har positiva upplevelser av dem. Det 

svåra med omgivningens reaktioner var att möta släkten, vilket Emmy uppfattade som mycket 

ansträngande. Med familj och släkt upplevde hon en slags press, att hon måste bete sig på ett 

visst sätt. Emmy känner än idag att släktingar ofta är tämligen tysta, ingen vågar prata om 

hennes problem eller fråga. Hon har många gånger funderat över vad de tänker.  

 
”Jag tror de definitivt är rädda för mig! Liksom att de inte vill göra mig ledsen, de vet ju inte 

vad de ska fråga, inte som om de inte bryr sig, utan för att göra mig ledsen, de är rädda att de 

säger något konstigt.” 

 

Emmy förklarar att hon egentligen vill att de pratar med henne, då hon anser att situationen 

inte blir enklare bara för att någon inte vågar fråga. Hon har samtidigt förståelse för dem och 

för deras rädsla, och tar inte det hela som om de inte vill prata med henne. Hon berättar att 

hon faktiskt inte heller vet vad hon hade svarat om de skulle fråga. När Emmy idag möter 

bekanta önskar hon att hon kunde berätta om saker hon gjort i sitt liv, precis så som hon 



 

upplever att Julia kan göra. I kontexten kommer diskussionen om avundsjuka upp. Emmy 

berättar att hon är avundsjuk på sin systers liv, på det hon har gjort. Hon förklarar det med 

dessa ord;  

 

”Det låter kanske som jag är avundsjuk, men det är jag faktiskt… jag är ganska avundsjuk på 

min syster, det är jag… men inte så att man missunnar henne något!” 

 

Emmy förklarar att hon är mycket medveten om att personer i hennes omgivning också har 

och har haft svårigheter i sina liv, och att livet inte alltid är så okomplicerat som det kan se ut 

på ytan. Hon poängterar dock att hon hellre valt ”vanliga” problem än de svårigheter hon 

erfarit. Här återkommer Emmy till den sociala jämförelse som Dunn och Plomin (1992) tar 

upp. Emmy medger att hon är avundsjuk på Julia, även om hon egentligen vet att hon inte har 

ett problemfritt liv. Emmy är också bekymrad över att Julia många gånger hamnat i 

bakgrunden sedan dess att hennes självskador blev uppmärksammade. Emmy berättar att hon 

är rädd att föräldrarna och andra inte tog Julias intressen i akt, då mycket uppmärksamhet 

riktades mot henne själv. 

 

”Jag är medveten om det, jag märker det. Man blir en del i något som man inte vill. Jag vill 

egentligen inte att de ska vara så att jag snor en massa plats, men det blir en konstig spiral.” 

 
6.3 Relationen idag 

Julia upplever systrarnas relation idag som mycket bra. Hon beskriver den som alldeles lagom 

med ett givande och tagande även om hon vet att hennes syster gärna skulle vilja ha mer tid 

med henne. Detta har Emmy själv berättat för Julia.  

 

”Och det märks på henne. Jag kanske önskar… jag önskar att jag skulle vilja det. Men 

egentligen känner jag just nu att det är ganska lagom. Alltså… jag är fortfarande lite rädd att 

sträcka ut för mycket, för om det skulle liksom falla igen så är jag inte riktigt beredd att stå 

där liksom. För min del tycker jag att det är jättelagom nu. Det är det faktiskt. Hon förtäljer 

inga djupa hemligheter till mig och jag gör kanske inte det till henne heller. Det är lite 

distans, fast på ett lagom sätt tycker jag.” 

 
Idag har systrarnas relation enligt Julia sålunda uppnått den balans som flera av personerna i 

Dellves m.fl. (2000) studie eftersträvar med sin bemästringsstrategi. Julia har skapat en 

distans men är ändå mycket mån om sin syster. Hon kommer alltid att känna en oro och 



 

omsorg för sin syster, men detta sker ej på bekostnad av hennes egna drömmar och livsmål. 

Julia påpekar ändock att så länge Emmy är sjuk eller har den diagnos som hon har, kommer 

det alltid vara en del av dem alla. Hon beskriver den oro som finns inom henne och som hon 

på något vis har vant sig vid.  

 

”Jag känner att jag inte haft något val, så på något konstigt sätt har man vant sig samtidigt 

som man nog aldrig kommer att göra det. Jag får ju lika stor klump i magen varenda gång 

mamma ringer eller om någon annan ringer och det är någonting. Alltså om hon ringer efter 

klockan nio på kvällen får jag ju hjärtat i halsgropen. För att man tror att det är någonting.  

Så är det bara att de vill prata.  Så jag tror aldrig att man kommer att vänja sig helt.” 

 

Trots Julias oro för Emmy mår hon idag relativt bra. Hennes syster styr inte längre hur hon 

mår såsom det tidigare var.  

 

”Idag mår jag jättebra. Jag tror att jag är en helt annan person än då det var som värst. Fast 

idag kan jag känna att jag inte vet om det var jag… jag levde liksom genom henne känner jag. 

Och jag levde genom familjens bekymmer och jag levde genom skilsmässan och genom att 

försöka medla mellan mamma och pappa. Det fanns liksom inget jag i någonting av det. Jag 

vet i alla fall inte vad det var. Min uppgift var att ta hand om alla. Eller jag tog det som min 

uppgift att ta hand om alla. Så är det inte alls idag, inte alls.” 

 

Dessa ord från Julia kan tydas som att hon, förutom att axla ansvar, använde sig av den 

bemästringsstrategi som Dellve m.fl. (2000) kallar syskon som balanserar och avvaktar. Dessa 

personer i studien väntade inte sällan med att leva sina egna liv tills de blev äldre och levde 

istället ett liv där syskonet med beteendeavvikelse tog den mesta platsen. Julia tog det som sin 

uppgift att stötta andra personer i familjen, och stannade helt upp att leva sitt eget liv. Idag har 

hon börjat leva sitt liv och lever inte längre genom familjens problem. Julia kände efter en 

lång period av ansvarstagande för sin syster att hon måste skapa en distans och en balans där 

hon inte bara ger i deras relation. Detta likt de syskon till personer med beteendeavvikelse 

som i Dellves m.fl. (2000) studie levde i konflikten mellan kraven hemifrån och de egna 

drömmarna och målen. 

 

Mänskliga relationer såsom de mellan syskon, växlar i styrka. Att Julia och Emmy har 

utvecklat en bättre kontakt är inte anmärkningsvärt, då det är naturligt att människor hittar 



 

tillbaka till varandra (Coull, 2004). Det verkar som att Julia och Emmy har hittat tillbaka till 

och kan finna glädje i varandra som syskon. Julia vet dock inte om systrarnas relation är 

ömsesidig så till vida att hon kan ringa till Emmy och berätta om sina egna problem. Hon har 

aldrig testat och medger att hon inte vill tynga vare sig sin syster eller deras föräldrar då hon 

mår dåligt. Hon känner det ibland som att hon inte haft utrymme eller möjlighet att må dåligt, 

då denna plats upptagits av Emmy. Att Julia inte delger andra sina problem kanske kan vara 

en konsekvens av att hon tidigare lagt all energi på sin syster och på så sätt åsidosatt sig själv. 

Dellve m.fl. (2000) menar att många syskon till personer med beteendeavvikelse glömmer 

bort att ta utrymme för sig själv, i strävan efter att ta kontroll över situationen i familjen.  

 

Idag kan systrarna tala om Emmys självskadehandlingar, och Julia menar att de alla fått en 

distans till problemen. Hon kan ringa Emmy och prata om allt möjligt, de kan skratta och 

gråta tillsammans. Julia menar att hon har lärt sig att höra på telefon hur Emmys dagsform är 

och om hon ska ta det lite försiktigt med henne eller om hon kan prata på som vanligt. Julia 

upplever att hon måste dela upp dagens relation till Emmy efter systerns olika måenden. Hon 

beskriver hur de kan tala med varandra; 

 

”Även i stunder när hon är ledsen, inte helt förstörd men ändå ledsen, kan vi faktiskt skratta 

åt situationen liksom. Att fan liksom… när blev det så här tokigt. Så kan man skratta lite åt 

det hela. Det är inga problem för tillfället att prata. Det är mycket mer öppet idag. Alla vet 

liksom. Vi har varit med så länge nu både släkt och vänner, bekanta och familj. Det är inget 

konstigt längre på samma sätt. Det är inget att hymla om. 

 

Julia beskriver svårigheterna med att vara syskon till en person med självskadebeteende 

främst i termer av att det är så svårt att förstå, och menar att hon kanske hade haft lättare att 

hantera situationen om Emmy hade haft en fysisk sjukdom. Hon tror att även omgivningen då 

skulle ha hanterat situationen på ett bättre sätt och haft större förståelse, även om hon påpekar 

att hon aldrig varit i den situationen och egentligen inte vet vad den innebär. En 

bemästringsstrategi som personerna i Dellve m.fl. (2000) studie uppvisade var att söka 

förståelse, och det fanns en stor önskan efter att förstå syskonets diagnos och svårigheter. 

Dellve m.fl (2000) menar att det var en lång process där personerna sökte efter förståelse och 

det fanns hos dessa personer också en gedigen kunskap om diagnoser men även skuldkänslor 

då de ibland inte kunde vara så förstående som de skulle vilja. Julia känner att hon har haft 

svårt att förstå och att det hade varit enklare om hennes syster haft en fysisk sjukdom som hon 



 

tror kan ha varit lättare att hantera. Hon uppvisar liksom personerna i Dellve m.fl. (2000) 

studie en önskan om att få mer förståelse och en frustration när hon inte kan få denna 

förståelse fullt ut. Kanske kan Julias val att läsa psykologi på Universitetet ha varit ett sätt för 

henne att söka och få förståelse för hennes systers självskadebeteende.   

 

Julia påpekar att alla som är syskon inte har tät kontakt enbart för att de är syskon, men tror 

att hon känner ett större ansvar för sin syster på grund av hennes självskadebeteende.  Hon 

tror att det faktum att hon är äldst av de båda systrarna har spelat stor roll liksom att de inte 

har några ytterligare syskon. Hade de varit fler syskon i familjen tror Julia att de kunnat dela 

på ansvaret mer. Julia känner att de svårigheterna som systrarna genomgått har fått dem att 

lära känna varandra och fått en starkare relation än vad de kanske hade fått annars, medan en 

annan del av henne tvärtom känner att det finns en distans mellan dem. Hon menar dock att 

detta kanske inte har att göra med Emmys självskadebeteende, utan tror att hennes 

Borderlinediagnos gör att hon är svår att komma riktigt nära. Julia ställer sig själv ofta frågan 

hur nära hon vill vara sin syster och känner att hon måste vara medveten om denna gräns för 

att det inte ska påverka henne själv för mycket. Att Julia har dessa komplexa känslor inför 

relationen till sin syster är på intet sätt underligt. Enligt Von Tetzchner (2005) kan ju 

upplevda svårigheter inom en familj påverka relationen mellan syskon så till vida att den 

antingen stärks av påfrestningen eller att den blir ansträngd och bidrar till att syskonen 

kommer längre ifrån varandra. Julias upplevelse av relationen till Emmy verkar innefatta både 

dessa tänkbara scenarion. Von Tetzchner (2005) menar även att om syskonen upplever att 

deras föräldrar ger olika mycket uppmärksamhet till dem kan detta i förlängningen leda till att 

syskonen känner aggression och rivalitet gentemot varandra. Julia är högst medveten om att 

föräldrarnas uppmärksamhet disponerats ojämnt mellan henne och Emmy, men det verkar inte 

som att hon idag hyser agg mot sin syster för detta.  

 

För tillfället känner Julia sig mycket tillfreds med sin relation till sin syster även om hon är 

orolig för henne och hur hon mår. Hon upplever det som svårare att finnas till för sin syster 

när hon har ett självdestruktivt beteende som inte innebär fysiska självskador, utan andra sätt 

att utsätta sig för risker. Hon hoppas att Emmy idag mår mycket bättre och att hon hittat andra 

sätt att hantera sina känslor på. Julia avslutar intervjun med följande ord;  

 

”Jag tror och hoppas att Emmy ser upp ganska mycket till mig. Jag har alltid funnits där och 

jag har aldrig försvunnit helt, jag har gjort så gott jag kunnat för henne. Sen tror jag, eller 



 

vet jag, att hon i många avseenden är avundsjuk på mig. Precis som jag i många avseenden 

är avundssjuk på henne. Men det är kanske som mellan alla syskon.” 

 

Dunn och Plomin (1992) menar att en persons självkänsla i stort påverkas av hur denne 

jämför sig själv med sitt syskon. Det handlar om den medvetenhet en person har om sitt 

syskons personlighet, dennes relationer och framgångar. Julia och Emmy tror sig vara 

medvetna om hur den andre lever sitt liv, och ser fördelar med den andres liv som de inte 

själva kan se. Kanske har denna faktor haft extra stor betydelse i Julia och Emmys fall, då de 

inte har några ytterligare syskon och det då kanske lättare uppstår en jämförelse. Dunn och 

Plomin talar även om följderna av syskonens bedömning av den egna personen. Denna 

bedömning spelar en stor roll då individer utvecklar sin självkänsla och självbild. Julia 

uttrycker att hon tror att hennes yngre syster ser upp till henne, en känsla som kan ha skapats 

av den yngre systerns bild av Julia. Julias självbild och självkänsla påverkas av vetskapen om 

att hennes syster tycker att hon har ett bra liv. En social jämförelse uppstår då de båda 

systrarna skapar sig egna visioner om hur de tror att den andra systerns liv ser ut. 

 

När Emmy skall beskriva systrarnas relation idag, berättar hon att hon att hon upplever den 

som bra, trots att de inte träffas så ofta som hon skulle vilja. Hon är samtidigt medveten om 

att alla har fullt upp med sitt, och att relationen per automatik inte skulle bli bättre enbart om 

systrarna skulle ses oftare. Enligt henne är det ofta Julia som tar initiativ till att träffas, även 

om Emmy själv vill träffas men inte vågar ta kontakt de perioder då hon mår dåligt. Emmy 

känner rädsla för att ta första steget då hon upplever det som att hon klampar in i andras liv 

och förstör. Hon beskriver sin rädsla med följande ord;  

 

”För att förstöra vardagen, hennes liv, jag är i allmänhet nervös för att förstöra bra känslor, 

jag vill gärna inte komma och spruta ångest över henne om jag mår kasst, då är det bättre att 

hålla sig borta.” 

 

Emmys rädsla för att förstöra stämningen hindrar henne följaktligen från att ta kontakt med 

sin syster. Moberg (2005) skriver att ensamheten bland människor med psykisk ohälsa är 

utbredd, och menar att syskon kan vara en stor tillgång för dessa människor. Att Emmy vill 

umgås mer med sin syster kan vara av den anledningen att hon känner sig ensam, men rädslan 

för att förstöra blir i hennes fall kanske den starkare av de två känslorna, vilket gör att hon inte 



 

vågar ta steget fullt ut.  Emmy menar att hon vid de tillfällen då systrarna träffas försöker att 

tygla sin avundssjuka för att inte förstöra stämningen.  

 

”Det är konstigt, mamma säger jag är avundsjuk på henne och att hon är avundsjuk på mig, 

inte för att jag kan förstå det, men vi har liksom, sådana här idéer om hur den andra är. Hon 

är nog inte avundsjuk på det jag upplevt men att jag typ inte jobbar men får pengar… även 

om jag är avundsjuk på vissa saker, så betyder det inte att jag vill ha det.”  

 

Idag känner Emmy att hon mår bra, mycket bättre än hon någonsin vågat hoppats på. Den 

avbrutna skolgången är något som Emmy är ledsen över och hon känner att hon har mycket 

att ta igen. Hennes ambitioner är att ta igen mycket av det hon anser sig ha missat i livet och 

att lära sig nya saker. Dock känner hon sig tillfreds med sin situation som den ser ut dag, och 

hon vågar inte driva på sina önskningar allt för snabbt med rädsla för att falla tillbaka i sitt 

självskadande. Emmy uppger att hon gärna ser att hon i framtiden hamnar på, vad hon 

uttrycker, samma nivå som Julia. Emmy tror att situationen antagligen hade sett mycket 

annorlunda ut om hon hade haft en bror istället för en syster, då hon tror att syskon av samma 

kön ofta jämförs med varandra. 

 
Det är tydligt att Julia under tiden för systerns självskadebeteende och hennes väg ur det, har 

genomgått flera av de dilemman som Dellve m.fl. (2000) tar upp i sin studie med syskon till 

personer med beteendeavvikelse. De olika bemästringsstrategier som personerna i studien 

använde för att lösa dessa dilemman var att; sträva efter självständighet, balansera och 

avvakta, önska få förståelse och axla ansvar. Julia har använt sig av samtliga dessa 

bemästringsstrategier under olika faser i systerns självskadebeteende. Hon har gått från att 

vara knappt insatt i sin systers problem och ha haft en undvikande strategi, till att vara den 

som axlar störst ansvar och i denna kamp att kontrollera situationen har hon glömt bort sig 

själv. Hon har hela tiden sökt förståelse för sin systers problem och varit mycket insatt i 

hennes svårigheter. Julia kom sedan till en punkt då hon inte längre orkade ta detta ansvar för 

sin syster. Hon började sträva efter självständighet och ett liv dit systern inte hade tillträde. 

Efter det har hon uppnått en balans mellan omsorgen för sin syster och förmågan att skapa sig 

ett eget liv med egna drömmar och livsmål. Därmed kan det sägas finna stora likheter mellan 

hur syskon till personer med beteendeavvikelse i Dellve m.fl (2000) studie och Julia upplevde 

sin situation och beskrev hur det är att vara syskon till någon som har någon form av ohälsa. 

De dilemman som både personerna i studien och Julia genomgått visar att de delar många lika 



 

erfarenheter men även att känslorna kan variera mycket under tiden för exempelvis ett 

syskons självskadebeteende.  

 
7 Sammanfattning och diskussion  
Utifrån önskan om att få insikt i hur syskonrelationer kan upplevas då ett självskadebeteende 

förekommer hos ett av syskonen, kan relationen mellan systrarna sägas ha varit mycket 

varierande under tiden då Emmy skadade sig själv. Julia som inledningsvis kände stor 

irritation över sin systers beteende, kom senare att axla ett mycket stort ansvar för systern. 

Under ett par år gick Julia helt upp i sin systers problem och hade ingen energi över till att bry 

sig om sin egen person. Emmy i sin tur kände en besvikelse över att hennes liv tagit en annan 

riktning än Julias. Under tiden för Emmys självskadebeteende förekom inga samtal mellan 

systrarna om Emmys skadehandlingar, utan kommunikationen dem emellan rörde vardagliga 

ting. Relationen upphörde dock helt för en tid då Julia kom till insikt om att situationen var 

ohållbar och hon delgav systern att hon inte längre ovillkorligt kunde finnas till hands. När det 

kommer till hur syskon kan uppleva att omgivningen ser på deras respektive situationer då ett 

av syskonen har ett självskadebeteende, upplever systrarna att det har funnits en utbredd 

rädsla för att fråga om Emmys situation, främst bland släktingar men även hos vänner. Emmy 

och Julia tror att rädslan grundar sig i okunskap om och osäkerhet inför psykisk ohälsa. Julia 

upplever att denna rädsla för att ställa frågor till eller krav på Emmy har lett till att hennes 

problem givits utrymme att gro och att hon ostört kunnat fortsätta att skada sig själv. Julia har 

haft svårt att be om stöd från personer i sin omgivning, då hon tvivlat på att någon skulle 

kunna förstå hennes situation som anhörig. Hon har upplevt att personer ofta frågat om hur 

det är med hennes syster, men att hon själv glömts bort i omgivningens oro för Emmy. Emmy 

visar en medvetenhet om att hon tagit mycket tid och energi från systrarnas föräldrar och 

andra i deras omgivning. Hon har därför varit orolig för att Julia har kommit i skymundan 

under tiden för hennes eget självskadebeteende. Frågan om hur syskonrelationer kan upplevas 

efter det att syskonen har fått distans till det ena syskonets självskadebeteende, kan besvaras 

med Julias känsla av att hon behöver ha distans till sin syster. Hon upplever att relationen idag 

är ”lagom”. Emmy uppger dock att hon skulle vilja ha mer tid tillsammans med sin syster, 

något som även Julia är medveten om. Julia är fortfarande rädd att hennes syster skall falla 

tillbaka i sitt självskadebeteende, och hon är inte säker på om hon mäktar med att vara den 

som fångar upp Emmy om hon faller igen. Julias mående styrs inte längre av hur hennes 

syster mår, och hon har återfått kontrollen över sitt liv. Systrarna har idag fått en distans till 

problemen och har inga svårigheter med att tala med varandra om Emmys själskadebeteende. 



 

Emmy visar idag en medvetenhet om den roll hennes syster haft i hennes problem och ser upp 

till Julia. Hon medger även att hon i vissa avseenden är avundsjuk på sin syster, något som 

även Julia i sin tur kan känna för Emmy.  

 

Att en person som själv är blott 18 år gammal skall axla ansvaret för sin yngre syster och 

hennes psykiska ohälsa är orimligt. Att klandra föräldrarna i detta fall ses inte som rättvist då 

de av naturliga skäl under denna tid fokuserade på Emmys problem och gjorde allt för att 

hjälpa henne. I kontexten väcks frågan om vilket ansvar psykiatrin har, och vilken hjälp som 

erbjuds syskon till unga med olika sorters problem. Intervjun med Julia och Emmy visar hur 

viktiga syskon kan vara för personer med ohälsa, och vilken roll de kan spela på vägen mot ett 

tillfrisknande. Studien visar dock även på att en persons psykiska ohälsa kan vara en 

påfrestande belastning för syskon till denne, särskilt om syskonet tar på sig rollen att alltid 

finnas till hands. I dessa fall aktualiseras frågan om syskonrelationers relevans för den 

enskilda individen.  

 

I nästan allt det material som finns att tillgå om självskadebeteende nämns föräldrarnas roll. 

Detta sker i samband med att orsaksförklaringar söks, och inte sällan i diskursen om 

anknytningsteori eller upplevda trauman under barndomen. Då det handlar om bemötande och 

behandling av personer med självskadebeteende lyser avsnittet om syskons roll med sin 

frånvaro. Inte någonstans berörs den roll som syskon till personer med självskadebeteende får 

då dessa problem utvecklas. Syskonen blir därmed en bortglömd grupp vilket är ett problem 

då de allra flesta barn och ungdomar har ett eller flera syskon. Materialet om syskon till 

personer med funktionshinder verkar i jämförelse mycket gediget och kanske är detta en 

syskongrupp som syns tydligare (se exempelvis Blom & Sjöberg, 1996; Allmänna Barnhuset, 

2005). Komplexiteten i att synliggöra anhöriga till personer med självskadebeteende ligger i 

att det inte alltid syns utåt vem som skadar sig själv. Syskonen till dessa personer är därmed 

ännu svårare att identifiera och detta gör dem till en svår grupp att nå och studera. Att vara 

anhörig till en person med ohälsa, exempelvis självskadebeteende, är inte sällan en 

påfrestning och det är av yttersta vikt för det sociala arbetet som profession att vara medveten 

om denna utsatthet och synliggöra de personer som finns runt omkring den som skadar sig. 

Självskadebeteende kan skada relationer. Det kan också skada de som finns runt omkring, de 

anhöriga som står handfallna och maktlösa inför att någon de älskar gör sig själv illa.  

 



 

Under denna studies gång har det hos oss väckts en medvetenhet om att självskadebeteende 

inte enbart är en angelägenhet för den enskilda unga självskadaren och den eventuella barn- 

och ungdomspsykiatri som denne befinner sig i. Bemötandet och behandlingen av 

självskadande personer måste innefatta även de anhöriga och däribland syskonen, som annars 

är en grupp som även de riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Resultatet av denna studie kan 

bidra till en djupare förståelse för syskons upplevelser av att vara anhörig till en person med 

självskadebeteende, vilket är en viktig faktor för dem som i sitt arbete möter familjer där det 

finns syskon som behöver synliggöras. Av denna anledning är det en utmaning för den 

fortsatta forskningen att studera hur hjälp och stöd kan ges till syskon till personer med 

självskadebeteende.  
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Informationsbrev                                                 (Bilaga 1) 

 
 
 
Göteborg april 2008 
 
Hej! 
 
Efter tidigare telefonkontakt kommer här även en skriftlig information till Dig. Vi heter 
Katarina Ukalovic och Klara Hultman och läser sista terminen på Socionomprogrammet vid 
Mittuniversitetet i Östersund. Vi håller just nu på att skriva vår C-uppsats och vill tacka för 
Ditt samtycke att delta i en intervju om självskadebeteende och syskonrelationer.  
 
Syftet med studien är att vi vill öka vår förståelse för hur det är att leva i en syskonrelation där 
ett av syskonen har haft ett självskadebeteende.   
 
Din medverkan i intervjun är helt frivillig, och Du har när du så önskar rätt att avsluta 
intervjun utan att förklara anledning. Med Ditt godkännande kommer vi att spela in intervjun 
på band. Denna inspelning är endast till stöd för oss när vi senare skriver uppsatsen, och allt 
material kommer att raderas efter avslutad uppsats. Endast vi och vår handledare, är de som 
kommer ha tillgång till det obearbetade materialet. I den färdiga uppsatsen, som kommer att 
finnas tillgänglig i DIVA – ett gemensamt biblioteksarkiv på Internet, kommer Du som 
medverkar inte att kunna identifieras, och ditt namn kommer att bytas ut. 
 

Tack på förhand! 
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Katarina Ukalovic 0704-69 95 42  Klara Hultman 0739-94 24 66 
  
 
 
 
 
 

 



 

Intervjumanual                                               (Bilaga 2) 

 
Teman och frågeställningar till Syster 1 (anhörig) 
 
Bakgrundsvariabler 
 
Ålder: 
 
Uppväxtsituation: 
 
Ordning i syskonskaran:  
 
Boendesituation idag: 
 
Systrarnas relation under tiden för den enas självskadebeteende 

 
Hur såg din relation till din syster ut vid den tiden då hon började skada sig själv? 
 
Hur var det att vara syster till ***** när du fick vetskap om att hon skadade sig själv? 
 
Förändrades er relation efter att du fick vetskap om att hon skadade sig? 
Utveckla gärna ditt svar 
 
Talade ni då om de problem din syster hade under den perioden då hon skadade sig själv? 
Utveckla gärna ditt svar 
 
Hur mådde du själv under denna period?  
 
Systrarnas upplevelse av hur omgivningen såg på deras respektive situation 
 
Hur upplevde du att omgivningen såg på dig under perioden då ***** skadade sig? 
 
Hur upplevde du att omgivningen behandlade dig sedan de fått vetskap om att din syster 
skadade sig själv?  
 
Hur upplevde du att omgivningen såg på din systers situation under denna period?  
 
Hur upplevde du att omgivningen behandlade din syster under denna period? 
 
Systrarnas relation idag 

 
Hur upplever du att din relation till din syster ser ut idag? 
 
Hur är det att vara syster till ***** idag? 
 
Kan ni idag tala om ***** självskadehandlingar? 
Utveckla gärna ditt svar 
 
Hur mår du idag? 
 



 

 
 
Teman och frågeställningar till Syster 2 (tidigare självskadande) 
 
Bakgrundsvariabler 
 
Ålder: 
 
Uppväxtsituation: 
 
Ordning i syskonskaran:  
 
Boendesituation idag: 
 
Systrarnas relation under tiden för den enas självskadebeteende 
 
Hur såg din relation till din syster ut vid den tiden då du började skada dig själv? 
 
Förändrades er relation efter att hon fick vetskap om att du skadade dig? 
Utveckla gärna ditt svar 
 
Talade ni då om de problem du hade under den perioden då du skadade sig själv?  
Utveckla gärna ditt svar 
 
Hur mådde du under denna period?  
 
Systrarnas upplevelse av hur omgivningen såg på deras respektive situation 
 
Hur upplevde du att omgivningen såg på dig under perioden då du skadade dig? 
 
Hur upplevde du att omgivningen behandlade dig sedan de fått vetskap om att du skadade dig 
själv?  
 
Hur upplevde du att omgivningen såg på din systers situation under denna period?  
 
Hur upplevde du att omgivningen behandlade din syster under denna period? 
 
Systrarnas relation idag 
 
Hur upplever du att din relation till din syster ser ut idag? 
 
Hur är det att vara syster till ***** idag? 
 
Kan ni idag tala om dina självskadehandlingar?  
Utveckla gärna ditt svar 
 
Hur mår du idag? 
 
 
 


