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Abstract
This work is about how to convey information in order to help individuals handle a
taboo and stigmatized behavior that has strong links to mental illness, a behavior
known as Self harm.
I have investigated what kind of images seem to be suitable according to the target
group, and talked to an expert in psychiatric care to get answers to my questions.
The survey was conducted in the form of nine semi-structured interviews and an
unstructured, when an expert was allowed to speak freely.
It has been shown that treatment and how to appeal to these individuals play a role
in how effectively they can be helped. Red was considered a "dangerous" color in
the context, but turned out to be manageable in connection with blue, which
seemed to dampen the discomfort that the informants thought they would
experience and thus made the images manageable.
Based on the results, a prototype that was tested by the target group was compiled
and then corrected according to their wishes.
From the results it emerged that the target group does not need to be treated with
such great caution as was first thought to be the case, but they should be treated
with respect and understanding. Breaking a self-harm behavior requires that the
individual himself wants to break the behavior and can reflect on his actions and
recognize patterns in his behavior, in order to be able to take other methods to
regulate his feelings and thoughts.
Using a direct and factual language has been considered a good way of addressing
the target group, which I have tried to strive for in the production of text. Which
even after the prototype test seems to have been achieved.
What I have wanted to find out has been how to convey information to a sensitive
and vulnerable target group, without them getting feelings that they are being
triggered to further self-harm.
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Sammanfattning
Detta arbete handlar om hur man kan förmedla information i syfte att hjälpa
individer hantera ett tabubelagt och stigmatiserat beteende som har starka
kopplingar till psykisk ohälsa, ett beteende känt som självskadebeteende.
Jag har undersökt vilken typ av bilder som tycks vara lämpliga enligt målgruppen,
samt talat med en expert inom psykiatrisk vård för att få svar på mina frågor.
Undersökningen genomfördes i form av nio semistrukturerade intervjuer samt en
ostrukturerad, då en expert fick uttala sig fritt.
Det har visat sig att bemötande och hur man tilltalar dessa individer spelar roll för
hur effektivt de kan hjälpas. Rött ansågs vara en ”farlig” färg i sammanhanget, men
visade sig vara hanterbar i samband med blått, som tycktes dämpa det obehag som
informanterna trodde att de skulle uppleva och därmed gjorde bilderna hanterbara.
Utifrån resultaten sammanställdes en prototyp som testades av målgruppen och
som sedan korrigerades efter deras önskemål.
Av resultaten framkom det att målgruppen inte behöver behandlas med så stor
försiktighet som först troddes vara fallet, de bör däremot bemötas med respekt och
förståelse. Att bryta ett självskadebeteende kräver att individen själv vill bryta
beteendet och kan reflektera över sina handlingar och känna igen mönster i sitt
beteende, för att kunna ta till andra metoder för att reglera sina känslor och tankar.
Att använda ett direkt och sakligt språk har ansetts som ett bra sätt att tilltala
målgruppen, vilket jag försökt eftersträva i framställandet av text. Vilket även efter
prototyptestet verkar ha uppnåtts.
Det jag har velat ta reda på har varit hur man ska förmedla information till en
känslig och utsatt målgrupp, utan att de upplever att de blir triggade till ytterligare
självskador.
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Förord
Psykisk ohälsa och självskadebeteende är ett befintligt och skrämmande vanligt
samhällsproblem, framförallt bland ungdomar och unga vuxna. Vården är
överbelastad och det är svårt att få den hjälp man behöver innan det, i princip, gått
för långt. Bara att få kontakt med personal inom psykiatrin för input till detta
projekt visade sig vara mycket svårt.
För ens anhöriga är det inte heller lätt att veta vad man kan göra för att hjälpa.
I mitt fall skadade jag mig själv kontinuerligt under flera års tid innan någon vuxen
lade märke till problemet, under tiden visste dock majoriteten av mina dåvarande
klasskamrater att jag gjorde det och utryckte ibland en önskan om att jag skulle
sluta. Men ingen vuxen informerades. Jag har nu varit frisk och fri från självskador
i 6 år.
Under sommaren 2013 kom jag i kontakt med en medelålders kvinna som inte
lyckats sluta med sitt självskadebeteende och upplevde extrema konsekvenser på
grund av det. Hennes hud kunde inte längre läka och hennes sår förblev öppna.
Hon fick en hudtransplantation för att läkningen skulle kunna ske, men skar sig
igen så illa att även transplantationen blev förstörd. Sedan vägrades hon vidare
behandling eftersom hon själv var den som skar sönder den nya huden hon fått.
Minnet av henne finns kvar i mig och jag undrar ibland var hon är nu, om hon
fortfarande lever och om hon lyckats sluta.
Detta innebär såklart att jag att brinnande intresse för ämnet och en önskan om att
slutprodukten ska kunna vara till hjälp för personer med självskadebeteende i
framtiden.
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1.Bakgrund
Detta arbete grundar sig i botten på mina egna erfarenheter av självskadebeteende,
och den avsaknad av information jag upplevde som 13 åring. Självskadebeteendet
är något som ofta sker i hemlighet och som man som utövare gärna döljer.
Samtidigt kan beteendet det vara ett ickeverbalt rop på hjälp. Som drabbad är det
inte alltid man inser eller vet vad det är för hjälp man behöver och det kan finnas en
ständig rädsla för att bli påkommen.
Det finns många olika sätt att skada sig själv på, en del drar sitt hår, bankar huvudet
mot föremål, slår sig själva, slutar äta eller hetsäter och kräks. Detta beteende kan
självklart förekomma tillsammans med de andra sätten att skada sig själv på men
jag vill fokusera på de skador som orsakar sår som direkt behöver tas omhand. Om
jag fick önska skulle jag ta fram ett material som kunde förebygga och stoppa
självskadebeteendet innan det ens brutit ut. Men tyvärr är orsakerna till
självskadebeteende mycket individuella och något man behöver bearbeta
tillsamman med professionell vårdpersonal. Därför vill jag rikta mig till dem som
redan skadar sig själva och väntar på vård eller är i behov av att söka vård.
Under mina år som självskadare upplevde jag en brist på- eller ostrukturerad
information om hur man tar hand om sina skador, eller hur man slutar. Den
information som jag kunde hitta på egen hand fanns utspridd på nätet. Delad av
privatpersoner på olika sociala medier, som tipsade om olika sätt att förändra/lindra
beteendet. För att hitta sådan information förutsätter det såklart att man som
drabbad vill sluta, förhindra infektioner och kanske inte heller vill bära synliga ärr
resten av livet. Jag riktar mig därför främst till dem som har en vilja att komma
över sitt självskadebeteende.
Detta är vad som ligger till bakom min idé om att ta fram och formge en slags
självhjälp, en broschyr som kan finnas tillgänglig i väntrum och som
nedladdningsbar PDF på nätet.

1.1 Problem
Den första uppfattningen var att det rådde viss informationsbrist hos unga som lider
av självskadebeteende, vilket senare bekräftades av informanterna som intervjuades
under förundersökningen. Avsaknad av information direkt till den som självskadar,
om hur denne tar hand om sig själv, trots det komplexa beteendet som är mycket
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omgivet av känslor av skuld och skam, är också något som påtalats. Det största
problemet som behövts adresseras här har setts som att faktiskt förmedla
informationen på ”rätt” sätt. ”Rätt” sätt är då ett sätt som inte riskerar att trigga
användaren eller får användaren att uppleva mer skuldkänslor över sitt beteende.
Det handlar om en utsatt och stigmatiserad målgrupp som saknar viktig
information om hur de ska handskas med sin känslohantering på ett mer
hälsofrämjande sätt än vad de har lärt sig. Det vill säga, att de fysiskt skada sig
själva för att hantera ångest, psykisk smärta eller svåra känslor. Men som också i
stor utsträckning saknar kunskap om hur de ska ta hand om dessa skador tills de
lärt sig att hantera problemen på ett mer hälsofrämjande sätt.
Exakt vilken information de saknar behövs tas reda på innan formgivningen av
materialet kan göras. Detta görs via en förstudie bestående av kvalitativa
djupintervjuer med personer som tillhör eller har tillhört målgruppen.
Jag kommer rikta mig främst mot dem som skär sig med vassa föremål, klöser sig
med sina naglar eller på olika sätt bränner sig själva. Användarna är då främst
personer med självskadebeteende, som enligt statistik till stor del innefattar en
åldersgrupp av ungdomar och unga vuxna (Nationella självskadeprojektet, 2014,
samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014). Den sekundära
målgruppen kan betraktas som de som möter och behandlar personer med
självskadebeteende och på ett sätt har ansvar att distribuera informationen.
Ett annat problem är var målgruppen lättast kan hitta informationen, eller var de
förväntar sig att den ska finnas. Min uppfattning har varit att informationen varit
ostrukturerad och svår att hitta eller ta till sig. På 1177’s webbsida finns relativt
gott om information, men mest bara om vad självskadebeteende är. Det finns några
länkar och förlag på vart man kan söka hjälpa, men informationen är texttung och
innehåller inget om sårvård, det måste man söka vidare efter. Även där är
informationen texttung och saknar visuella hjälpmedel. Informanterna som
intervjuats har även uttalat sig om att information där är svår att ta till sig och inget
de direkt kopplar till sig själva och självskador.
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1.2 Syftet
Syftet med denna undersökning är att designa ett informationsmaterial för personer
med ett aktivt självskadande beteende, som skall kunna användas som en slags
självhjälp för individen att hitta vård, i väntan på vård eller i samband med vård.
Syftet med informationen skall vara att förebygga komplikationer som kan uppstå i
samband med självtillfogade skador i kombination med bristande kunskap om
grundläggande sårvård.
Målet är att denna information ska hjälpa, framförallt unga, självskadande individer
att komma i kontakt med och uppsöka vård samt ge en grundläggande förståelse
för sårvård och uppmuntra till mer hälsofrämjande handlingar trotts sitt
självdestruktiva beteende.
Informationens kortsiktiga mål är tänkt att bidra till att förebygga och minska
risken för svåra komplikationer och infektioner som kan ge bestående skador på
nerver, kroppsvävnad och orsaka andra allvarliga hälsoproblem som kan uppstå i
samband med självskada. Samt ge individen tips på alternativa handlingar och
distraktioner för att avleda impulsen att skada sig själv, som på längre sikt
förhoppningsvis kan bidra att till att individen kan avbryta sitt självdestruktiva
beteende och tillfriskna.
Syftet är inte att bota individer med självskadebeteende utan att ge dem
grundläggande instruktioner och information för att de ska uppmuntras att börja ta
hand- och bry sig om sig själva och sin egen kropp.
Förhoppningen är att användarna ska kunna ta till sig informationen när de aktivt
söker den eller vill ha den. Det bästa resultatet skulle vara att även de som inte
ännu vill ha informationen ändå kan ta till sig den.

1.3 Frågeställningar
Frågor jag velat få svar på inför framställningen av broschyren var följande:
Finns det en gräns mellan hjälpsam information och information som kan användas
för att förvärra sina självskador? Hur mycket information kan och bör delges enligt
målgruppen?
Vilken typ av bilder skulle kunna vara triggande för målgruppen?
Vilket manér anser, de, är att föredra?
Vilka organisationer skulle kunna ha behov av att ha detta material till hand
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2. Statistik och tidigare forskning
Statistik över självskadande beteende är svårt att kartlägga och mörkertalet är stort,
framförallt hos män, som tycks uppleva en betydligt högre grad av stigmatisering
kring att tala om känslor och psykisk ohälsa. Nationella självskadeprojektets
undersökning som publicerades 2014, presenterade att av de 1717 deltagarna (12 77 år) i undersökningen, så hade cirka hälften skadat sig minst en gång det senaste
halvåret. Självskadefrekvensen bland barn och ungdomar inom psykiatriskvård
angavs ha varierat mellan 22 - 68% mellan öppenvården och slutenvården. En
tredjedel av de med självskadebeteende uppgav att de inte berättat för någon inom
psykiatrin att de skadat sig själva, slutsatsen som drogs utifrån detta resultat var att
vården missar att identifiera många självskadande patienter. Speciellt när det gäller
män. Hur många män som självskadar utan att söka hjälp är därför svårt att
uppskatta. Trotts att alla deltagare i denna studie befann sig inom eller i kontakt
med den psykiatriska vården så är det många av dem som inte berättat för
vårdpersonalen om sitt självskadebeteende, framförallt män. Vilket borde ha
betydelse för hur värderingar kring självmordsrisken patienter med
självskadebeteende ska genomföras (Nationella självskadeprojektet, 2014).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger att drygt 800 män och 300
kvinnor tar sitt liv varje år, ytterligare antal tillkommer från dem som misslyckas
med genomförandet (2014).
De senaste åren har uppskattningsvis 4000 män och 7200 kvinnor per år, besökt en
akutmottagning efter att ha tillfogat sig själva skador. Självskadebeteende uppges
vara vanligast i de lägre åldersgrupperna och framförallt bland kvinnor, till skillnad
från de fullbordade självmordsstatistiken där majoriteten är äldre män. Cirka 60%
av de som uppsöker akutmottagningar efter att ha skadat sig själva blir inlagda på
sjukhus för fortsatt vård. Antalet inläggningar av individer under 30 år uppges ha
ökat drastiskt under 2000-talet, man talar om en ökning på nästan 100% både hos
unga män och kvinnor sedan 1990-talet. Antalet individer som skadar sig själva är
betydligt fler än antalet individer som skadas av andra (myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, 2014).
I Tofthagen, Talseth och Fagerstroms (2017) studie om tidigare patienters
upplevelser av tillfrisknande från självskadebeteende som en individuell, förlängd
inlärningsprocess fann de att patienternas vändpunkt uppstod då patienten började
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känna en rädsla för döden eller möjligheten att förlora nära relationer. Patienterna
gjorde då själva valet att fortsätta leva och söka andra sätt att hantera sina
svårigheter på.
I studien intervjuas flera norska individer (före detta patienter inom psykiatrin) som
under en längre tid av sitt liv levt med självskadebeteende och vid olika tillfällen
försökt ta sina liv, vid studiens genomförande är samtliga individer friskförklarade
sedan ett flertal år och berättar i djupintervjuer om hur de upplevde processen av
tillfrisknande.
Tofthagen, Talseth och Fagerstrom förklarar att deltagarna i studien självskadade
på flera olika sätt för att hantera smärtsamma känslor och att ett sådant beteende
kan bli ett beroende. De nämner här en tidigare studie av Tofthagen från 2014, där
analyser av självskadebeteendet visade att fysisk smärta kunde lindra mentalt
lidande.
Under tillfrisknandet fick patienterna i studien lära sig mer hälsofrämjande
beteenden och tankemönster, vilka i sin tur hjälpte dem att sluta dämpa sin mentala
smärta med fysisk skada. De beskrev att de under tillfrisknandet utvecklade sina
känslor av självhat och skam till något mer likt självbelåtenhet och egenvärde. Det
ska även ha uppfattats att självskadebeteende är ett skam-baserat syndrom och att
en identitet fylld av skam är ett hinder för individen att förbättra sin psykiska hälsa.
Något som även nämnts av informanterna för denna undersökning är att det ligger
mycket skam-känslor och rädsla kring beteendet, främst för att någon ska upptäcka
dem och att det därför kan vara svårt att på egen hand söka eller att be om hjälp.
Från denna norska studie får jag bekräftat ytterligare att skam spelar en stor roll
och att tillfrisknandet är en inlärningsprocess för nya beteenden och tankemönster.
Det är även något som den drabbade individen själv bör ta beslutet om att
genomföra för att det ska ge resultat (Tofthagen m.fl. 2017).

2.1 Teorier
Teorier kring målgruppen bestod till stor del av uppfattningen av att de var mycket
känsliga för bilder och formuleringar kring ämnet. Även att det skulle kunna vara
emotionellt påfrestande för dem att ta emot informationen. Detta är den uppfattning
som fåtts efter att ha läst nyhetsartiklar och vad som går att läsa i sociala medier.
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Vilket inte sades vara helt sant enligt verksam vårdpersonal, men ändå hade viss
relevans enligt informanter från målgruppen.
Visuella representationer, är inte ett avtryck av verkligheten utan en återskapad
verklighet. Det är en artefakt som alltid blir påverkad av den som skapat den.
Representationerna blir därmed inte objektiva bilder. Hur bilder är framställda eller
vilket utsnitt som är valt för att illustrera ett visst fenomen kan få konsekvenser för
hur läsaren uppfattar textinnehållet, skriver Yvonne Eriksson (2017: 33). Detta blev
väldigt aktuellt i samband med det här projektet. Bilderna ska samspela med
textinnehållet i broschyren och får inte påverka läsaren alltför mycket, då det i
vissa fall potentiellt skulle kunna orsaka ”triggande känslor” hos läsaren.
Hur känslig målgruppen egentligen uppfattats vara kom senare att ifrågasättas efter
intervjun med en verksam psykolog.
Ware förklarar bland annat hur ögat läser in och fångar upp information. Varje gång
ögat tillfälligt vilar, sätter en mönsterigenkännings procedur igång och sorterar ut
vad som verkar vara relevant för vad vi försöker göra, nästan allt annat blir
förbisett (2008:21). Detta är självklart något som påverkar hur vi designar
information. Visuell distinktion har lika mycket att göra med kontrasten mellan ett
objekt och dess omgivning som objektets egna karaktär. Det är även hur hög
kontrast objektet har gentemot omgivningen som avgör hur distinkt det uppfattas.
Så om du vill göra något lätta att hitta se till att det ser annorlunda ut från de
omgivande elementen (Ware, 2008: 30 - 33). Dessa teorier har jag applicerat i
designen vilket beskrivs ytterligare under 4.Designprocess.
Medicinska illustrationer finns i olika framföranden och för olika syften.
När det gäller informativa bilder till t.ex. vetenskapliga texter, ordböcker eller
manualer kan man ju tycka att exakta fotografier borde vara ett krav, så är dock inte
fallet skriver Rudolf Arnheim (1974). Arnheim förklarar ytterligare att fotografier
visserligen är ett mer precist och autentiskt sätt att beskriva naturliga miljöer,
tillfälliga uttryck, en textur och så vidare, men vad som egentligen spelar roll i
sådana situationer är de slumpartade arrangemangen, kvaliteten över lag och den
fullständiga detaljnivån, snarare än den formella exaktheten. Handgjorda
illustrationer av maskiner, mikroskopiska organismer och tillvägagångssätt vid
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operationer, är ändå att föredra, alternativt fotografier redigerade för hand. Detta
för att bilder ger oss en uppfattning av föremålet i sig genom att visa oss en del av
sina egenskaper: konturlinjerna på en fågel eller färgen på en kemikalie.
En medicinsk illustration är menad att förtydliga skillnaden på släta och ojämna
ytor, positioner och storlekar på organ i jämförelse med varandra, blodkärlens
nätverk och mekanismen i kroppens leder. Detta är allt som behöver förmedlas.
Därför blir de illustrare bilderna bättre i detta syfte, när de utesluter onödiga
detaljer och framhäver vad bilden avser berätta om. De relevanta aspekterna som
avbildas måste tydliggöras för ögat. Detta görs med hjälp av perceptuella faktorer
så som förenklade former, grupperingar, tydlig överlappning, skillnad mellan figur
och bakgrund, användning av ljussättning och perspektiv för att tolka rumsliga
värden. Eftersom en representation av ett objekt innefattar att visa några av dess
speciella egenskaper, kan man ofta uppnå syftet bäst genom att avvika markant från
fotografiskt utseende (Arnheim, 1974, s.156-157).
I detta grundar sig en uppfattning om att, även gällande detta projekt är
illustrationer att föredra framför fotografier. Vilket sedan kom att bekräftas av
intervjupersonernas preferenser gällande framförandet i samband med dess syfte i
detta arbete (detta förklaras vidare i del 7.3 intervjuer).
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3. Metoder och tillvägagångssätt
För att samla in data för min undersökning har fokus legat på att genomföra
kvalitativa studier, då detta är ett småskaligt projekt (Denscombe, 2016:344). Insikt
i hur andra personer med självskadebeteende upplevde informationen som finns i
dagsläget behövdes, samt om det fanns andra viktiga variabler att beakta i
utformandet av broschyren. Denna insikt kunde fås via möten och intervjuer med
drabbade individer. Intervjuerna med informanterna ur målgruppen genomfördes
för att få reda på vad de har för åsikter och tankar kring vad de saknar i dagsläget
och vad för information som enligt dem skulle behövas i materialet. Alla svar har
transkriberats.
Representanter handplockades för målgruppen, bland personer som tillhör eller har
tillhört målgruppen och därmed har egna erfarenheter och insikter kring
självskadebeteende. Detta via personliga kontakter samt vidare efterfrågan till
informanternas kontakter och så vidare.
Samtliga informanter fick och godkände, muntligt, följande fråga innan
intervjuerna ägde rum: Informationen skall användas till ett småskaligt
forskningsprojekt för att ta fram ett lämpligt informationsmaterial för personer
med självskadebeteende. Du är helt anonym i den slutliga rapporten, såvida du inte
själv vill nämnas med namn. Dina svar kommer att transkriberas och inte lämnas
över till utomstående annat än vid eventuell granskning av projektet. Det är bara
jag som intervjuar dig som kommer känna till din identitet. Du kan när som helst
välja att avbryta intervjun eller begära en paus om du känner dig obekväm eller
inte vill fortsätta. Är detta okej för dig?
Informanterna har intervjuats individuellt för deras egen integritets skull, dock
skulle det säkert kunna framkomma mer information om de fått träffats som en
fokusgrupp och diskuterat tillsammans. Detta är något som skulle kunna göras i
framtida projekt förutsatt att informanterna går med på att mötas i grupp. Att
genomföra intervjuerna enskilt har dock bidragit till en underlättad kontrollering av
svaren, då upprepning av informanternas svar kunnat verifiera att citaten blivit
korrekta och i lugn or ro kunnat föra ett djupare samtal med individen. Denscombe
nämner att människor svarar olika beroende på hur de uppfattar den person som
ställer frågorna, och den inverkan som forskarens personliga identitet har beror på
vem som intervjuas (2016:270). I det här fallet har alla informanter i förväg varit

14

medvetna om att jag som ställt frågor till dem har haft samma problematik som
dem, vilket, förhoppningsvis, kan ha gjort att de känt en trygghet i att svara på
mina frågor utan rädsla för att få dömande kommentarer eller blickar. Det finns ett
samförstånd oss emellan. Denscombe säger dock att det finns gränser för hur man
som forskare ska dölja sitt ”jag”, att man kan anstränga sig för att artigt, punktligt
och neutralt få den intervjuade att känna sig behaglig till mods och ge ärliga svar
(2016: 271). I detta fall har snarare identiteten och ”jaget” kunnat ses som en fördel
för att få ärliga svar angående beteendet från informanterna. När det gäller deras
inställning till projektet kan de dock ha påverkat deras positivism, att någon de är
bekant med intervjuat dem. Deras inställning kan mycket väl ha sett annorlunda ut
om det varit någon okänd för dem som ställt frågorna. Baserat på egen erfarenhet
gör dock att det personliga engagemanget i ämnet kan få stadigare trovärdighet hos
de som intervjuats. Forskningens syfte är att hjälpa och opartiskt lära av sig av
målgruppen, vilket gör att det kan lämpa sig i detta sammanhang, att visa känslor,
svara med känslor och verkligen involvera sig i intervjuerna med individerna
(Denscombe, 2016:273). För att få en bredare insikt från ett annat perspektiv
samtalades det med en verksam psykolog som arbetat specifikt med ungdomar som
skadar sig själva, i 15 - 16 års tid.
Efter några av intervjuerna gjordes de första skisserna på hur visualiseringarna i
broschyren skulle kunna se ut. Såren tecknades i tre olika manér och i olika färger
som informanterna fick titta på och peka ut vilket sår de tyckte passade bäst/kändes
minst triggande.
Nästa steg var att analysera och tolka den data som samlats in. Intervjusvar
organiserades och jämfördes mot varandra för att se hur många som tyckte lika
eller olika. Varje intervjuperson gavs ett nummer från 1 - 10 för att inte riskera att
deras svar blandas ihop. Transkriberingarna samlades i ett separat dokument och
finns tillgängliga om en granskning av projektet skulle önskas.
Ord går att analysera, vad de innebär och vad de förutsätter när det gäller hur ord
underbygger sociala strukturer och interaktioner. När det gäller innehållsanalys
finns ett fokus på mätning och att producera kvantitativa mått även när det handlar
om kvalitativa data (Denscombe, 2016: 390 - 391). Därav har även antalet av
informanter som svarat vad på vilka frågor och avvikande svar lyfts fram. I det
slutliga resonemanget handlar det dock främst om tolkningen av deras svar. Det är
därför möjligt att någon annan skulle kunna tolka svaren annorlunda jämför med de
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slutsatser som i nuläget dragits utifrån dem.
Något som dock blev tydligt redan under urvalsprocessen av informanter var att det
var lättare att hitta självskadare av kvinnligt kön, trots att försök till att inkludera
både manliga och kvinnliga individer gjordes. Av de nio informanterna som lät sig
intervjuas var endast två av manligt kön. Fler manliga kandidater var tillfrågade
men avböjde från intervjun. Vilket stämmer överens med den statistik som
redovisats av Nationella självskadeprojektet och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Det vill säga att kvinnor tycks skada sig själva i större utsträckning
än män, men också att män mer sällan vill/kan prata om det. Därav de stora
mörkertalen. Genom att analysera intervjusvaren och leta efter återkommande
detaljer (Denscombe, 2016:342) i informanternas svar som kunde vara förklaringen
till att det råder bristande information hos målgruppen. Det som uppfattats är att det
främst är skamkänslor som bidrar till att individerna i vissa fall inte försökt söka
efter information. Men också att den låga ålder när problemen börjar kan vara en
bidragande faktor till att kunskapsnivån tycks vara låg.
Trotts att informanterna betraktat rött som något av en farlig färg, slutade det ändå
med att den användes i viss mån. När den första prototypen sedan visades för
informanterna tyckte de sig inte uppleva ett lika stort obehag som de väntat sig.
Samtalet med Psykologen var den största bidragande faktorn till beslutet att
använda rött, hen påtalade att det mest är samhället som orsakar känsligheten kring
ämnet och att individerna egentligen klarar av att hantera det relativt bra.
Psykologen ansåg att samhällets oförmåga att förstå beteendet är en av orsakerna
till stigmatiseringen och rädslan för upptäckt, som är förknippad med
självskadebeteende.
Texterna i broschyren har försökts hållas sakliga, efter psykologens inrådan. Själva
skadan har försökt hanteras enbart som ett konstaterande och ansträngningar för att
inte använda dömande ord eller att omnämna skadorna som något dåligt eller fel
har vidtagits. Eftersom, för personen som utövar beteendet fyller skadan en viktigt
funktion, även om beteendet inte i längden fungerar eller anses vara ”rätt” ur
samhällets synpunkt.
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3.1 Förstudie
Förstudien har bestått av mycket textbearbetning samt djupintervjuer med utvalda
personer ur målgruppen. Urvalet har baserats på om individerna har eller har haft
ett självskadebeteende där de åsamkat fysiska skador på den egna kroppen (och
huruvida de varit villiga att ställa upp på en intervju). Intervjuerna har haft för
avsikt att ge en större insikt i vad målgruppen anser vara problematiskt eller
positivt med ett riktat informationsmaterial om hur man tar hand om sig själv när
man har ett självskadebeteende. Hur de uppfattar befintlig information och vad de
tänker kring bildhantering i ämnet och deras kunskap om sårvård ser ut samt vilken
information de själva anser sig sakna eller behöva och var de förväntar sig att den
borde finnas tillgänglig.
Det tycktes att stigmat kring fenomenet som uppstår i sociala interaktioner spelar
roll för tillfrisknandet, känslan av skam anses ha en central betydelse för mänskligt
lidande. Genom att lära sig reflektera kring sina känslor av skam tror man att
patienter ska kunna hitta nya och alternativa tankemönster för att hantera sina svåra
känslor (Tofthagen m.fl. 2014).
Självklart behövdes utökad information om hur genomförandet av grundläggande
sårvård ska se ut. Detta gjordes genom att plöja igenom 1177’s textmassor. Men
innefattar också personliga tips för när om man inte har tillgång till de ”korrekta”
sårvårdsprodukterna, men ändå bör ta hand om sina sår.

3.2 Intervjuer
För att uppnå en djupare förståelse för målgruppen togs kontakt med personer som
har eller har haft ett självskadebeteende av det fysiska slaget.
Det känsliga ämnet gör att djupintervjuer ansikte mot ansikte var att föredra
eftersom det var åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter som behövs för att
genomföra detta projekt. Enligt Denscombe (2016: s.265) ger denna typ av
intervjuer bäst utdelning när komplexa och subtila fenomen utforskas, sådan som
just åsikter, uppfattningar och känslor som vill förstås på djupet. Även komplexa
frågor som kräver en ingående förståelse och privilegierad information från
nyckelpersoner på fältet, något som i högsta grad stämmer in på den målgrupp jag
vill ta fram materialet för. Den primära målgruppens åsikter och tankar om
innehållet i detta informationsmaterial är av största vikt för att nå ett så bra resultat
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som möjligt på den korta tid som finns avsatt för projektet. För att bättre förstå
användarna och deras behov ansågs det finnas ett behov för dialog mellan dem och
mig som designer för uppnå önskat resultat. Även om egna erfarenheter är
ingången för detta projekt, behövdes mer kunskap och insikt från dem som
informationsdesignen skall skapas för. För att uppnå detta applicerades
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer för att låta informanterna utveckla
sina svar och tala mer öppet om ämnet. Det gav även möjlighet för Psykologen att
tala fritt om vad hen ansåg vara viktigt att tänka på (Denscombe, 2016:266).
Intervjufrågorna finns som helhet att läsa i Bilaga4.
Informanterna som gått med på att intervjuas har haft blandade åldrar från 18 till 28
år, och alla har eller har haft ett självskadebeteende där de åsamkat direkt skada på
den egna kroppen. Intervjuerna har genomförts på en plats som valts ut av
informanten, där denne känt sig bekväm och trygg med att prata om sitt
självskadebeteende, till exempel i dennes hem, på ett fik eller i utomhusmiljö.
Majoriteten av informanterna upplever i dagsläget att de har en övergripande och
rätt bra kunskap om sårbehandling och sårtvätt. Flera uttrycker även att det beror
på just självskadebeteendet, varav några haft föräldrar eller andra omständigheter
som gjort att de befunnit sig nära vården och dess praxis sedan tidig ålder. En av
informanterna upplever att hen inte har någon kunskap alls.
Bland informanterna började självskadebeteendet för de flesta i tidiga tonåren,
beroende på vilken typ av självskada man klassar som självskada i detta fall. Vissa
av informanterna började så tidigt som 6 och 7 år.
Enligt statistik börjar de flesta av de som skadar sig själva i tidiga tonåren
(Nationella självskadeprojektet, 2014).
Flera av dem som börjat tidigt uttrycker det som att det började med att riva eller
rispa sig själva, men också slå kroppen mot väggar och bränna sig med tändare
eller på spis.
På frågan om de minns hur deras kunskap om sårbehandling såg ut när de började
skada sig själva är det en majoritet som säger att de inte hade någon kunskap alls
eller väldigt lite.
Sju av nio informanter säger att de råkat ut för infektioner och när de tillfrågas om
de vet hur man undviker det svarade tre direkt nej. Två svarade att de vet nu men
inte visste då, övriga säger sig ha en relativt god förståelse för hur det bör hanteras.
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”Ja, det har ju att göra med tvätt och behandling av sår och så men ibland har man
inte alltid möjlighet” - informant 3 lyfter betydelsen av att ha möjligheten att ta
hand om sina skador. Även de andra informanterna nämner detta, främst i samband
med skuldkänslor och skam, ofta kring att man inte vill att någon ska få veta.
När det gäller brännskador svarade endast en av informanterna att hen tyckte sig
veta hur man tar hand om den typ av skada.
Deras gemensamma inställning till projektet var mycket positiv. Nästan alla
informanterna ansåg att detta är information som behövs och som de själva kan
känna saknad av i sin erfarenhet med självskadebeteende.
Övriga kommentarer om projektet var tillexempel följande:
”…det blir lite som i Danmark där dom ger ut rena kanyler till knarkare, för att inte
förvärra situationen liksom.” - informant 3.
”Jag tänker att det kan ju definitivt inte skada, ja min spontana tanke är ju att ur en
självskadande persons perspektiv, de kan ju bli lite värre än man tänkt sig och då är
det ju lite svårt att fråga någon för man vill kanske inte fråga vem som helst och det
kan ju vara svårt att googla på och då skulle det ju vara skönt att ha någonting att
luta tillbaka på... och det andra perspektivet är väl att det kanske är bra att visa
någon professionell och inte bara ta hand om allting själv.” - informant 6.
Man kan tolka det som att de ser projektet som ett gott ont. Visst anser de att de kan
finnas vissa risker, men att det på det stora hela skulle göra mer nytta än skada.
Gällande befintlig information och hur de fått den, är svaren mycket individuella.
Somliga av informanterna tycker inte att de sett någon information alls, medan
andra uttrycker att det finns för lite. Även här nämns aspekten av skuld och
skamkänslor. Det kommenteras att det är svårt att söka information om man är
livrädd för att bli påkommen, en av informanterna berättar om hur hen inte vågade
söka efter information på datorn i hemmet av rädsla för att någon skulle se vad hen
sökt på. 1177 tas upp, de har en del information om sårbehandling men
problematiken kring att hitta dit omnämns som att det inte är något som man direkt
kan ta till sig eftersom det är så mycket mer bakom såret när det handlar om
självskadebeteende.
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Vid frågan om vilka distraktionshandlingar och alternativ till självskada,
informanterna känner till, är svaren mycket varierade. De som haft lång kontakt
med psykiatrin, varit inlagda eller fått någon typ av behandling räknar med lätthet
upp alternativ och olika sätt att distrahera tankarna på. Andra har hittat på egna
alternativ som för det mesta består av att ta promenader, lyssna på musik, prata i
telefon, lägga pussel, motionera/träna och att röka cigaretter.
Cigarrettrökningen är även något som inte direkt uppmuntrats av vårdare men inte
heller något som förkastas. Flera av informanterna har upplevt ett stöd från
behandlare angående rökning, detta kan bero på att självskadandet lätt blir ett
beroende och det på ett sätt anses vara lättare att bryta ett beroende med ett annat
och på så vis byta ut beteendet mot ett som är, på ett sätt, mindre skadligt än det
tidigare. Att röka cigaretter för att dämpa självskadebehovet är gemensamt för flera
av informanterna och en taktik även jag själv använde mig av under mitt
tillfrisknande.
Två individer har dock haft för vana att röka eller på annat sätt konsumera andra ej
legaliserade preparat, för att dämpa känslor och tankar som oftast leder till
självskada. En av dem säger att detta är det enda sättet hen känner till, som får hen
att må bättre för tillfället och distraherar hen från sorgen som gör att hen vill skada
sig själv. Den andra berättar att cannabis är vad som hjälper och beskriver det som:
”…det var som att allt bara släppte. Det blir ett substitut så man kan ju kanske få
andra problem, men jag har inte fått det.” - informant 4.
Informanterna frågas även vart de önskar att denna typ av information bör finnas
tillgänglig, eller var de hade önskat att de kunnat hitta den. Många svarar
ungdomsmottagning och skolan/skolsyster/kurator.
Andra platser som nämns är sjukhus, vårdcentral, psykiatrin, kvinnojouren och på
nätet.
Samtliga säger att de skulle använda eller skulle ha haft användning för,
informationen om den funnits tillgänglig när deras självskadebeteende bröt ut.
Informant 3 utrycker sig såhär: ”...skulle jag fått en (informationsbroschyr) i tid så
skulle det kanske se annorlunda ut för mig nu”.
De får frågan om vilken information de själva skulle vilja ha eller vilken
information de anser att de själva skulle haft användning av. På detta svarar alla
individer att det behövs information om vart man ska vända sig och vart man kan

20

söka hjälp. En informant nämner att hen känner till Suicide prevention hotline, i
USA, och menar att något sådant skulle vara bra att ha här i Sverige.
Flera individer påtalar också vikten av att kunna söka hjälp anonymt.
Förslag på distraktioner och alternativa handlingar önskas också i stor utsträckning,
samt information om vad som orsakar beteendet, det vill säga vad som händer i
kroppen och hjärnan när man skadar sig själv och varför man upplever en ”lättnad”
av att göra det.
Cirka hälften av informanterna säger att de absolut önskar information om
sårbehandling och sårtvätt.
Sex av informanterna intervjuades med en teoretisk fråga kring vad de trodde om
bilder och visualisering av sår i broschyren. Flera uttryckte att det inte bör vara
realistiska bilder eller fotografier av skador. Flera av informanterna säger att de är
eller har varit lättriggade av blod, sår eller till och med ärr.
Åsikter om att rött, kan vara en farlig färg framkommer också. Fem av sex
informanter anser att tecknade bilder troligtvis är säkrast, Informant 1 har en teori
om att fotografier av ärr/gamla skador kanske skulle kunna fungera, just för att inte
avdramatisera händelsen alltför mycket, men samtidigt inte innehålla för mycket
detaljer.
Utifrån dessa sex informanters svar, tecknades en första skiss som kopierades upp i
två upplagor. Den ena bilden föreställer en blå hand, medan den andra föreställer en
vit. Detta baserat på min egen idé om att försöka undvika någon specifik hudfärg,
eftersom självskadebeteende kan drabba vem som helst.
Bilderna visades sedan för resterande informanter samt fyra av de som tidigare
delgett sina teorier om visualiseringen.
Den blåa färgen visade sig enligt informanterna, ha en dämpande effekt på hur
grafiskt såren i bilderna uppfattades. Den röda färgen upplevdes som mindre
intensiv/skrämmande på den blåa handen enligt en informant.
Trotts att den blå färgen upplevdes som dämpande av det röda för flera av
informanterna, föredrog majoriteten de ”vita såren” när de gällde båda bilderna.
En informant hade dock en motsatt åsikt angående bildmaterialet i broschyren och
uttryckte sig såhär ”Jag tycker att det ska vara realistiskt för att visa den hemska
sanningen bakom det man gör.” En åsikt som inte delas av de övriga
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informanterna. Även en kommentar angående att såren upplevs vara mer i fokus på
den vita handen angavs.
Anledningen till att rött användes i skissen, trotts informanternas avrådan, var att
ytterligare, med ett bildexempel, kunna verifiera i vilken grad det upplevdes som
obehagligt. Flera informanter upplevde det rodnande såret som mer hanterbart trots
den röda färgen än vad de upplevde det blödande såret. Samt upplevdes den röda
färgen som sagt dämpad i samband med det blå.

Bild. Vilket av såren i bilderna tycker du känns minst triggande/lämpligast att använda? Hur
känner du angående den blå eller vita handen?

Den sista frågan som diskuterats under intervjuerna handlade om verktyg som
används vid självskadebeteende. Vid ett aktivt självskadebeteende och speciellt
tidigt i beteendets utveckling är det inte ovanligt att man som utövare
experimenterar med olika föremål för att åsamka sig skada. Det handlar om allt
från nålar, skruvar, rakblad, glasbitar, vassa stenar till saxar. Information om vilka
verktyg som bör användas eller undvikas är väldigt känslig att delge. Det är alla
informanter ense om. Flera säger att man med den typen av information riskerar att
ge läsaren idéer, om läsaren inte redan prövat diverse olika verktyg på egen hand.
Vissa tycker dock att det är information som skulle kunna delges, men mer för att
informera om hur man håller rent verktygen man använder och syftet/vikten av att
använda rengjorda/desinficerade verktyg.

22

”Man är så bra på att hitta på alla möjliga saker att använda så jag tror inte att man
behöver utöka fantasin.” - informant 6.
Övriga kommentarer från informanterna:
”Man tänker väl mycket på unga när man tänker på det (självskadebeteende). Men
det finns ju dom i vuxen ålder också, mig själv inkluderad, och man vill väl kanske
nå ut till dem också.” - informant 3.
”Vården är ju så djävla avtrubbad, dom har sett så himla mycket så man måste typ
vara värre än alla andra för att få hjälp, fast egentligen är det ju lite ologiskt att man
ska vilja vara värst.” - informant 6.
Att få kontakt med vårdpersonal för intervjuer visade sig vara mycket
problematiskt. Få har tid över att lägga på något som inte är direkt kopplat till
behandling av en patient, så lite tid att det inte går att få svar på mejl tycks det.
Efter många kontaktförsök med ungdomsmottagningar, psykiatriska mottagningar,
andra organisationer som bland annat ångestskolan och telefonsamtal med
överordnade inom vården uppkom äntligen en möjlighet till en intervju.
Personen som ställde upp är legitimerad psykolog och behandlare, som är
engagerad och väl insatt i just självskadebeteende. Hen har önskat vara anonym,
för patienters och arbetsplatsens tystnadsplikt. Hen kommer fortsättningsvis
benämnas som ”Psykologen” och benämns i källförteckningen som informant 10.
Intervjun med Psykologen artade sig mer som en längre konversation än en typisk
intervju med konkreta frågor och svar. Det fanns mycket att prata om, och om mer
tid funnits hade konversationen säkerligen pågått längre än den en och halv timme
vi hade. Hen delgav även material från en Power Point - presentation som används
i syfte att utbilda behandlare om självskadebeteende. Det kändes mest givande att
fortsätta föra en längre konversation kring ämnet och anteckna, än att hålla sig till
frågorna då de flesta ändå blev besvarade inuti varandra och hade sammanlänkande
kontext. Tyvärr fanns inte möjlighet att spela in konversationen eftersom den ägde
rum på en psykiatriskmottagning. En inspelning hade dock varit ett betydligt
mycket mer effektivt sätt att få med allt som sades.
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Bemötandet av personer som självskadar är mycket viktigt förklarade Psykologen,
det är viktigt att bemöta individerna med respekt och medkänsla och inte fokusera
alltför mycket på skadan, utan på varför den har skett. Att ta reda på varför det har
skett och vilka bakomliggande känslor som triggade beteendet är viktigast när det
kommer till att behandla individer som självskadar.
”Man ska ju ta hand om det som vilken skada som helst. Men personalen måste
även ha kontroll på sig själva och hur de bemöter individen, inte ifrågasätta och
anklaga, när en person kommer in för tredje gången samma vecka på akuten, är det
lätt att personalen uttrycker sig felaktigt. Ett gott bemötande ökar ett gott utfall för
behandlingen… Det är vanligt att ungdomar skadar sig för att kommunicera och bli
sedda… Vanligt är ju också att man straffar sig själv… det är något som man själv
har makt över, på avdelningen tas den makten ifrån patienten och det kan därför bli
en katt och råtta lek när man ska förhindra och skydda personen.” säger
Psykologen.
Hen förklarar också om självskadebeteendets funktion och att man som
utomstående behöver förstå att beteendet faktiskt fyller en funktion. Ångest skapar
ett obehag som, person lär sig kan dämpas med fysisk smärta, vilket då leder till att
ångesten minskar eller skapar ett lugn hos personen. Att personen får
uppmärksamhet eller bekräftelse kan också vara en eftersträvad konsekvens.
Situation – handling = konsekvens. Den kortsiktiga effekten blir den mest effektiva
konsekvensen i stunden. Om man ser på självskadebeteende utifrån den kontexten
blir det betydligt mycket enklare att förstå beteendet, förklarar hen.
”När andra inte förstår kommer de dömande kommentarerna… man måste öka
förståelsen, visa hur det ser ut och vilka behandlingar som finns…” - Psykologen.
Vad tror du att man behöver tänka extra på kring förmedlandet av sån här
information?
”Man behöver förstå och bekräfta situationen men inte validera skadan, den är bara
ett konstaterande.
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Det är ju som att sätta dumstrut på dem som håller på med det. Man tror att de som
håller på med det inte klarar av att prata om det, men det gör de. Det vet mycket väl
vad de håller på med. De gör de ju hela dagarna... Man ska inte förstärka men inte
heller negligera eller sjukförklara det... Skolsköterskor är en viktig grupp som
behöver information. Samhällets sätt att se på självskadebeteende orsakar
problematiken. Nu ser man självskadebeteende som en egen diagnos. Dåligt
mående har det ju alltid varit skam kring och där med också självskada, eftersom
det är förknippat med att man inte mår bra. Det jag vill trycka på när det gäller
självskada är ju känsloreglering, en psykisk smärta går ner när man får en fysisk.
Även en bestraffande självskada, man lägger skulden på sig själv och straffar sig
själv för att det känns rätt att göra det. Jag har träffat så enormt många… i och med
att man har en sargad självbild… ett enormt självhat leder också till självskada.
Bpd (borderline personality disorder) är mycket relaterat till beteendet...
Självskadan i sig är egentligen väldigt saklig och förståelig utifrån situationen men
det är inte det samma som att det är hjälpsamt över tid för ett bra mående…
Bemötandet är superviktigt! Man får inte döma en person utan bör vara nyfiken
och lyssna… Om man utför samma beteende i liknande situationer om och om igen
så blir det tillslut en vana och man vet inte längre varför man gör det.
Självskadebeteendet behöver inte vara obegripligt när man sätter in det i ett sådant
sammanhang… Samhället har ju, vad gäller all psykisksjukdom, en förmåga att
vara dömande. För att bemöta dessa individer behöver man ha ett öppet
förhållningssätt. Du ska inte överarbeta det för mycket, använd beskrivningar och
råd som sitter och inger hopp… Tips, råd och information om att det går att göra
något åt det och att det går att få hjälp. Bara genom att bli äldre så lär man sig och
det blir lättare att hantera känslorna… Diagnoser i sig är egentligen inte en
behandlingsmodell heller, det är ett hjälpmedel för att veta vart kompassriktningen
är…Tidigare var de äldre som ofta kom, nu är det ju tvärt om, det kanske beror på
att ungdomar har det tuffare idag… men det är bara min personliga fundering…
Något du ska tänka på är kanske att använda slagfärdiga meningar, inte för mkt
textmassa, för då slocknar man ju.” – Psykologen.
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3.3 Sammanställning av intervjuer
Sammanfattningsvis kan man tolka det som framkommit från dessa intervjuer som
att informationen som finns tillgänglig i dagsläget upplevs otillräcklig och svår att
hitta, speciellt för en individ uppfylld av skam och rädsla. Man skulle också kunna
tolka det som att den befintliga informationen inte finns tillgänglig där
informanterna förväntar sig och önskar att den bör finnas.
Det tycks även vara delvis oklart att det finns hjälp att få och vart man kan vända
sig för att få den, speciellt i lägre åldrar.
I samband med en lägre ålder tycks också kunskapen och förståelsen för
behandling av sår vara mycket begränsad till ingen alls. Yngre individer kan därför
tänkas vara i störts behov av den här typen av information.
Informanterna har samtliga uttryckt en önskan om att den här typen av
informationsmaterial bör existera och finnas tillgängligt på platser som
ungdomsmottagningar, hos skolsköterskor, i väntrum på vårdcentraler och sjukhus
samt på internet. På vilka webbplatser har inte i detalj specificerats, men jag tolkar
utifrån samtalet att det handlar om webbplatser i samhörighet med de fysiska
platserna som angetts.
Avbildningar av skador föredras vara enkla, stiliserade och utan färg. Dock tycks
den blå färgen ha någon form av lugnande/dämpande effekt på den känslomässiga
intensiteten associerad med bilderna av olika sår.
Intervjuerna har även gett en inblick i vilken information representanterna för
målgruppen, upplever saknas och vad som önskas, utifrån deras erfarenheter.
Information som informanter var eniga om borde finnas med var grundläggande
sårvård, tips om distraktioner och alternativa handlingar samt information om vart
man kan vända sig för att få hjälp. Viss efterfrågan av de biologiska bakomliggande
orsakerna till beteendet fanns också.
Att ha i åtanke gällande informanternas svar är att de på något sätt har en personlig
relation till mig som intervjuat dem. Vi befinner oss i en gemensam
bekantskapskrets och är i viss mån, vänner, vän av en vän eller bekanta på annat
vis. Detta kan ha påverkat deras inställning till projektet samt deras svar, men
också vara bidragande till att de på ett bekvämt sätt kunnat delge den kunskap som
de har gjort, då de alla vet att jag som intervjuat dem är insatt och förstår vad de går
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och har gått igenom, då jag så att säga är ”en av dem”. Trotts detta finns ett starkt
förtroende för att de vågat och kunnat säga vad de tycker och tänker.
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4.Designprocess
Efter att intervjuerna genomförts och de även fått titta på den första
testillustrationen påbörjades det arbetet med att ta fram och designa innehållet till
broschyren. Den blåa handen fick stanna kvar eftersom informanterna ansåg att den
var relativt behaglig att titta på. De vita såren innefattade dock viss problematik att
arbeta med, kontraster och igenkänning/realism. Hur icke realistiskt kan detta
avbildas utan att tappa igenkänningsfaktorn? Och hur starka kontraster är det
möjligt att använda sig av när fokus inte ska ligga direkt på skadan utan hur den tas
om hand?
Kontrastverkan används oftast för att förtydliga eller lyfta fram något man vill ska
synas och förstärkas. I detta fall tänker jag mig att en bakvänd användning av
kontrastverkan kan ha rätt effekt, såren får inte bli för tydliga eller få störst fokus i
bilderna. Därav valet att vända på Colin Ware’s (2008 :79) instruktioner för att
skapa tydliga kontraster, så att de istället inte skulle bli lika tydliga och
framträdande, men givetvis inte heller osynliggöras.
Detta har även bidragit till valet av avhållsamhet från att använda för många
visuella element. Om läsaren av någon anledning inte skulle orka läsa sig till vilken
information denne söker så finns illustrationerna i direkt anslutning till den
förklarande texten angående sårvård. Bilderna kan här fungera som ett visuellt
medium för att läsaren ska känna igen ”sin skada” och på så viss enkelt hitta rätt
information. Utan den förklarande texten kan dock viss information gå förlorad då
den inte visualiserat i bilderna.
Ware (2008: 84) skriver även att i västvärlden representerar färgen rött fara, värme
och stopp, vilket kanske kan kopplas till varför informanterna haft uppfattningen
om att rött upplevs som en ”farlig” färg att använda. Speciellt i en kontext där rött
ofta förekommer som resultat av en skada, det vill säga blod. Detta bidrog till valet
att ändå använda viss mån av rött i illustrationerna. Framförallt gällande
visualiseringarna av infekterade sår (fig. 2), då det kan vara viktigt för personen att
uppsöka sjukvård för att få hjälp. När det gällde bilderna av infektioner kändes det
även viktigt att åtminstone i viss mån delge en mer realistisk avbildning, då det
skulle kunna hjälpa personen att snabbare känna igen en infektion och därmed
kunna söka vård för den. Rött fick finnas kvar för att symbolisera den potentiella
faran som kan uppstå till följd av en infektion.
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I de övriga bilderna färgades såren i en ljusrosa färg, då vitt (trots att det var
informanternas favorit) orsakade skarpare kontraster, men även riskerade att
feltolkas i bilder där det krävdes ett samspel med ett vitt bandage/gasbinda (fig. 1).
För att sära objekten åt och inte avdramatisera skadan allt för mycket valdes därför
rosa som representerande färg till skadorna, som en kompromiss mellan vitt och
rött.
Efter samtalet med psykologen kunde detta också genomföras med en något
starkare säkerhet, då hen uttryck att detta inte bör behandlas med så enormt stor
försiktighet som jag först trodde.
Eftersom de första skisserna gjordes digitalt direkt, kunde skisserna återanvändas i
visualiseringen av de slutliga illustrationerna.

Ovan syns de två bilderna som senast omnämnts. Vänster: Fig. 1. Höger: Fig. 2.

Första prototypen för designförslaget formgavs
sedan efter informanternas respons. Broschyren
döptes till ”Ta hand om dig” eftersom målet delvis
är att uppmuntra till själv-vård. Uttrycket ”ta hand
om dig” kan även läsas som en uppmaning samt
som en avskedsfras, och kan därmed utan
svårigheter användas som inledning och avslut.
Vilket skapar en upprepning som kan knyta ihop
broschyren. Uttrycket Ta hand om dig, kan också
ses som en retorisk paradox i detta sammanhang.
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En paradox, enligt Janne Lindqvist (2017: 294) är ett uttryck som kan verka
självmotsägande men som samtidigt innehåller en djupare betydelse. Ta hand om
dig, i denna kontext kan tyckas motsägelsefullt då det förekommer i ett
sammanhang då mottagaren medvetet skadar sig själv, även om det är i det primära
syftet att må bättre. Förhoppningen med användandet av paradoxer är att de ska få
läsaren att stanna upp och tänker efter, vilket i bästa fall leder till att skapa en
känsla hos läsaren av att innehållet har en djupare mening (Lindqvist. 2017:294).
Framsidan hade till en början en ljusblå tonplatta som bakgrund eftersom
illustrationerna i den främst är blå. Hela broschyren har försökts hållas fri från
onödiga element och innehåller få estetiska dekorativa element för att inte störa
eller distrahera läsaren från innehållet.
Hela prototypen kan ses i Bilaga1.

Valet av typsnitt baserades i första hand på det
Bo Bergström (2016: 131) skriver ”Georgia
anses av många som det bästa antikvasnittet för
skärmen… robusta detaljer men ändå ger ett
luftigt intryck”
Ett lättläst typsnitt som fungerar både på skärm
och i tryckt format är målet för den här
broschyren. Georgia blev det första att testas i
brödtexten. För rubriker och undertexter valdes
två andra att testas tillsammans i prototyp
broschyren. En kursiv mer svårläst stil för korta
undertexter som var mer av en dekorativ natur
samt ett rubriktypsnitt som baserades på
SHEDO’s broschyr med färdighetslistor.
SHEDO (self harm and eating disorder
organisation), är en ideell förening som syftar till att sprida kunskap om
ätstörningar och självskadebeteende och arbetar för en bättre vård för individer som
är drabbade. Denna organisation har kontaktats för ett eventuellt samarbete men
har ännu inte återkommit med någon respons.
Då mina informanter är bosatta i ett annat län och det tyvärr inte funnits fler
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möjligheter att resa dit för fler personliga möten, så har prototypen postats via emeddelanden i PDF format för ett prototyptest.
Informant 6, som har dyslexi, sade sig inte ha några svårigheter med att läsa
igenom texten i broschyren när hen skickades en kopia av prototypen. Nyckelord i
kommentarerna från informanterna kring innehållet var ”sakligt”, ”rakt på sak”,
”varken uppmuntrande eller dömande till självskada”. Vilket var vad som
eftersträvades. För att grundligare undersöka om innehållet verkligen fungerar
skulle en större grupp behöva tillfrågas efter broschyrens färdigställning. Något
som inte funnits med i tidsplaneringen för projektet, skulle jag dessutom få respons
från SHEDO är det möjligt att de skulle vilja förändra innehållet så de hör samman
med deras grafiska profil.
Bild och textmässigt fick prototypen positiv respons från informanterna, däremot
tyckte några att det borde uppmuntras ytterligare till att söka akut vård för sina
skador och tydligare information om när detta kan vara nödvändigt. Jag fick även
en kommentar om att ta bort ”ärr” från exemplen på komplikationer, då ärren inte
borde vara ett problem, då det anses vara samhällets syn på självskadebeteende
som orsakar ”problem” även när man tillfrisknat.
Gällande den grafisk utformningen krävdes viss vidare arbetning.
Prototypen är i A5 format, något som kanske inte är det mest praktiska formatet för
en broschyr man kanske lätt vill kunna stoppa i fickan och gömma. Ett problem
med att förminska formatet kan vara att läsbarheten blir försvårad eller bilderna
svåra att tyda. Detta behövde bearbetas ytterligare.
Ett annat problem som påtalats var textmassan i början av broschyren, som med
fördel skulle kunna flyttas längre bak för att inte direkt överväldiga läsaren med
text. I texten har jag försökt att så sakligt som möjligt presentera informationen:
såhär tar du hand om såren, det här är varför det het känns bättre att skada sig och
det här kan du prova istället. Jag presenterar den vårdande aspekten, en förklaring
och förslag på ett förändrat beteende samt en lista med kontaktuppgifter där
personen kan be om hjälp och stöd. Förhoppningsvis uppfattar läsaren min
uppmuntrande intention om att de kan få hjälp och de kan förändra sitt beteende.
Svaren från prototyptesten finns att läsa i Bilaga2.
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4.2 Den slutliga designen
I den slutliga designen har det skett förändringar sedan den första prototypen.
Den har fortfarande fått behålla storleken i A5 då det är de format som SHEDO har
på sina broschyrer i dagsläget, och det fortfarande existerar en förhoppning om att
få respons från dem om de vill använda materialet.
Ett annat format på broschyren kommer att provas ut vid ett senare tillfälle och i
mån av tid.
Först och främst fick framsidan ett nytt utseende och pryddes med en illustration av
plåster, i samma blåa färg som händerna i resten av broschyren.
I innehållsförteckningen kan man se att innehållet presenterats i en ny
ordningsföljd. Detta för att inte överväldiga läsaren med för mycket text direkt när
denne tittar i broschyren för första gången.

Plåsterkorset baserades på rödakorset och
förstahjälpen symbolen, eftersom min önskan
är att denna broschyrs användning ska
förekomma i vårdande syfte.
Antalet sidor i broschyren fick ökas till 12 för
att fungera när den skrivs ut som ett häfte.
Detta gav också mer plats åt broschyrens
innehåll.
Innehållsförteckningen på sida två följs direkt
av de första illustrationerna med tillhörande
text. I ett försöka att uppmuntra läsaren till att
först ta hand om sina befintliga skador och
förebygga komplikationer. Vårdanvisningarna
börjar med enkla steg som att tvätta händerna
och ta hand om mindre skador, för att sedan
instruera för de allvarligare situationer som potentiellt skulle kunna kräva akutvård
Därav innefattar uppmaningar till läsaren att ringa 112 eller besöka en
akutmottagning. Dessa uppmaningar förstärks med fetstil. Rubrikerna till texterna i
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innehållet fick även ett nytt typsnitt. En sanserif fick ersätta det tidigare typsnittet
eftersom dessa anses bättre för rubriker eller korta texter (Bergström, 2016, s. 130).

Eftersom hela underarmen inte ständigt behövde presenteras zoomades bilderna in
mer på såren. Att skadan förekommer på en arm är egentligen inte väsentligt utan
skulle kunna förekomma på vilken kroppsdel som helst. Vilket även illustreras i
bilderna om hur man stoppar blodflöden genom att placera en kroppsdel i högläge.
Självskador kan åsamkas vart som helst på kroppen, dock tycks armar och ben vara
det mest förekommande. Men för att hålla beteendet hemligt och undvika upptäckt
eller dölja att beteendet fortgår trotts upptäckt, av egen erfarenhet finns kunskapen
om att man kan skada sig även på till exempel: lår, mage, rygg och bröst. Något
som inte lyfts i broschyren då det är något en självskadande individ på egen hand
kan räkna ut alldeles för enkelt själv.
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Slutligen avslutas broschyren (precis som tidigare, fast tydligare) med en punktlista
bestående av tips och alternativ för att avvärja impulser att vilja skada sig.
Baksidan pryds fortfarande med kontaktuppgifter för att läsaren inte ska behöva
bläddra i broschyren för att lätt hitta dem om denne skulle vara i behov av att
snabbt kontakta någon för att få hjälp och stöd.
Hela broschyren finns att se i Bilaga3.
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5. Diskussion
Informationen är efterfrågad och anses vara ett ”gott ont”, då det är i princip
omöjligt att direkt stoppa individer från att skada sig själva.
För att uppnå syftet till fullo krävs det dock även att läsaren själv vill sluta med och
förändra sitt beteende. Skam och skuldkänslor hos målgruppen bidrar till att de inte
söker information eller ber om hjälp i så stor utsträckning som de skulle behöva
den. Även här spelar bemötandet en stor roll, speciellt vårdpersonal bemötande av
självskadande individer.
Broschyrens storlek och format är dock ett fortsatt problem och något som jag
borde tänkt på tidigare. A5 formatet på broschyren gör den lätt att läsa men också
svår att stoppa i fickan utan att bli sedd. Detta skulle potentiellt kunna leda till att
flera undviker att ta den med sig om de skulle träffa på broschyren i till exempel ett
väntrum. Anledningen till att A5 formatet behållits även nu beror främst på tidsbrist
men även på att SHEDO som är en potentiell samarbetspartner, använder A5
format i sina broschyrer. Jag planerar dock att utanför den angivna tiden för
projektet prova andra mindre format.
Saker som kan ha påverkat mina resultat är bland annat att informanterna alla har
en privat koppling till mig på något sätt. Vilket kan ha påverkat deras inställning till
projektet samt vad de tyckt om prototypen. Jag måste dock ändå förlita mig på att
deras svar har varit genuina och sanningsenliga.
När det kom till prototyptestet fanns ingen möjlighet att personligen träffa
informanter och tillsammans gå igenom broschyren. Vilket resulterade i mycket
blandade svar när det gällde hur mycket de valde att kommentera eller förklara sina
åsikter. Svarsfrekvensen var också väldigt låg.
Stor tillförlitlighet finns för de uttalanden som gjorts av informant 10, Psykologen,
som kan anses vara en expert inom området. Hen har dock inte haft möjlighet att ta
del av prototypen då hen inte har mycket tid till annat än sina patienter. Min
personliga åsikt är att detta ämne bör undersökas vidare och i större omfång, för att
ta fram mer material anpassat för personer som lider av självskadebeteende. Även
den typen av självskador som inte varit fokus i detta arbete.
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6. Resultat
Resultaten från förundersökningen indikerar att målgruppen bör bemötas med
respekt och förståelse utan att ifrågasättas för sitt beteende. De bör dock
uppmuntras att söka psykiatrisk vård för sitt beteende. Det framkom även att det
råder viss kunskapsbrist kring grundläggande sårbehandling hos målgruppen,
speciellt i unga åldrar, då problemen ofta uppstår. Intervjuer har gett priviligierad
information direkt från målgruppen samt verksam vårdpersonal att basera designen
på, gällande färg, bild och textinnehåll.
Teorier om målgruppen har visat sig vara delvis felaktiga vilket underlättat en del
gällande gestaltning och designval. Då den försiktighet som jag först antog
behövde antas inte visade sig vara helt nödvändig. Detta bevisades ytterligare när
informanterna betraktade prototypen och inte upplevde ett så stort obehag, trotts
användandet av röd färg, som de tidigare trodde att de skulle göra. Att använda
blått som hudfärg visade sig också ha en dämpande effekt på de röda och bidrog till
att informanterna upplevde illustrationerna som mindre triggande. De hade även få
kommentarer om textens uppbyggnad och sättet att tilltala läsaren. De åsikter de
hade implementerades i färdigställandet av broschyren.
Detta var bland annat synpunkter om att tydligare uttrycka vikten av att söka
professionell vård samt att utelämna ”ärr som inte försvinner” från nämnda
komplikationer i texten. Då detta ansågs vara en problematik som har mer med
samhällets synsätt på självskadebeteende att göra än individens tillfrisknande.
Ware’s gestaltningsteorier har bidragit med vilka som val har gjorts i designen.
Bland annat i användandet av kontrastverkan för att dämpa en Pop-out effekt
snarare än att förstärka den. Bilder har placerats i nära samband med tillhörande
text för att läsaren lätt ska kunna navigera i broschyren, även utan att nödvändigtvis
läsa hela texten.

Det slutliga resultatet går att se i Bilaga3.
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Informant 9. Privat person, 27 år, tidigare haft självskadebeteende. Den 22/4 -2019.
Informant 10. Legitimerad Psykolog och behandlare, arbetat i ca 45 år. Behandlat
specifikt självskadande ungdomar (18 - 25 åringar) i ca 16 år.
Intervjuad den 3/5-2019.
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8. Bilagor
Bilaga 1.
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Bilaga 2.
Här följer reaktionerna på prototypen dock svarade inte alla informanter, och en del
svarade mycket sparsamt även då jag ställde följdfrågor. De svar som verkade
någorlunda relevanta är de som tagits med. De svar som uteslöts bestod till mesta
dels av figurkommentarer eller rörliga bilder.
Informant 1:
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Informant 1 som visat det största intresset av arbetet kommenterade även på det
slutliga resultatet:
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Informant 4:
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Informant 5:

Informant 6:
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Informant 8:
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Bilaga 3.
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