
 

Sjuksköterskeprogrammet 180hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

HK09, 15 hp 

HT 2011 

 

 

 

 

 

 

UNGA KVINNORS UPPLEVELSE AV ATT LEVA MED 

SJÄLVSKADEBETEENDE 

 

 

 

Anna Svensson och Christina Wedenhall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare studier har visat att självskadebeteende ökar hos unga kvinnor. 

Självskadebeteende anses vara ett sätt att uppnå tillfällig lättnad vid psykiskt lidande och 

bakomliggande orsaker anses i huvudsak vara depression och ångest. Forskning har påvisat att 

vårdmötet är problematiskt. Det finns vårdare som upplever bristande kunskap och förståelse 

och känner frustration och maktlöshet inför självskadande patienters handlingar. Många unga 

kvinnor befarar att deras problem ska förvärras av att söka vård samt fruktar att inte bli tagna på 

allvar. Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva unga kvinnors upplevelse av att leva med ett 

självskadebeteende. Metod: En kvalitativ innehållsanalys utfördes på tre olika bloggar. 

Analysen resulterade i fyra olika kategorier. Resultat: Fyra kategorier identifierades; Det 

ändlösa lidandet, Beroendet av att skära, Kampen och Behovet av hjälp och stöd. Slutsats: Att 

leva med självskadebeteende upplevdes vara en kamp mellan hopp och förtvivlan. De unga 

kvinnornas upplevde ett stort behov av hjälp och stöd och ansåg vården vara oförstående och 

otillräcklig. 

                                                                 

Nyckelord: självskadebeteende, blogg, upplevelser, unga kvinnor 

 



SUMMARY 

Background: Previous studies have shown an increase in self-injurious behaviour among 

women.  Self-injurious behaviour is considered to be a way to quickly relieve deep emotional 

distress and is related to depression and anxiety disorder. Studies show that the encounter with 

the health professionals is often problematic. Many professional caregivers experience a lack of 

knowledge and understanding and often become frustrated and feel powerless when 

encountering the self-injurying patient. Many young women have a fear of not being taken 

seriously if they were to contact the health care services and if they do establish contact; they 

fear it will only make their problems worse. Aim: This study aims to describe the experiences of 

young women living with self-injurious behaviour. Method: A qualitative content analysis was 

based on three different blogs found on the Internet. Four main categories were identified. 

Results: The four categories were; The endless suffering, The addiction of cutting, The struggle 

and The need of help and support. Conclusion: Living with self-injurious behaviour is a 

struggle between hopefulness and despair. The young women experience a great need of help 

and support and find the health care unsympathetic and insufficient.  
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1 INLEDNING 

Självskadebeteende kan förefalla vara både ett provocerande och bisarrt beteende och 

möts därför ofta av oförståelse och rädsla i samhället och inom vården. Det är ett 

högaktuellt problem, förekommande främst bland unga kvinnor, som på senare tid 

uppmärksammats i olika medier (Andersson, 2011; Eriksson & Åkerman, 2011; 

Hökerberg, 2011 a 8 augusti, 2011b 8 augusti; Kärnborg, 2011 28 juni; Lindgren, 

2011). Det finns risk att det uppstår svårigheter i vårdmötet mellan självskadande unga 

kvinnor och vårdare. En orsak till detta kan vara okunskap om vad detta komplexa 

beteende innebär, vilket i sin tur leder till att patienterna därför kan gå miste om den 

vård de är i behov av och förtjänar. Denna patientgrupp finns inte bara inom psykiatrin 

utan även inom primärvården, på akutmottagningar och på olika vårdavdelningar. Om 

vårdaren har förståelse och kunskap för hur det är för unga kvinnor att leva med 

självskadebeteende, ger det bättre förutsättningar för ett bra vårdmöte.  

 

 

 

. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Självskadebeteende  

Socialstyrelsen menar i en rapport från 2004 att självskadebeteende hos unga flickor 

bör ses i ett större sammanhang. I samhället ses en ökad psykisk, psykosomatisk och 

psykosocial ohälsa bland barn och ungdomar under tidiga 2000-talet. Enligt 

Socialstyrelsens egen kartläggning finns det inga säkra vetenskapliga belägg för att 

självskadebeteende verkligen har ökat. Trots detta tyder rapporten på att beteendet har 

ökat då vårdpersonal i Sverige samt personal som arbetar med ungdomar i skolan och 

på ungdomsmottagningar, bedömer att beteendet faktiskt har ökat. Vilket skulle kunna 

bero på en trend att det i högre utsträckning söks vård för självskadebeteendet. 

Beckman, Dahlin, Tidemalm och Runeson (2010) bekräftar att självskadebeteende 

bland unga i Sverige har ökat. 

  

Enligt psykiatrikern Favazza beskrev Carl Menninger i slutet av 30-talet 

självskadebeteende som ett försök till självläkande. Menninger var den första att 

beskriva självskadebeteende på detta sätt, då det tidigare enbart hade setts som en del 

av suicidförsök. Menninger förklarade att självskadebeteende var en självmordsimpuls 

riktad mot en del av kroppen, istället för mot hela kroppen (Favazza, 1996). 

 

Ett självskadebeteende handlar inte om en vilja att ta sitt liv, utan om att uppnå en 

snabb, tillfällig lättnad i ett svåruthärdligt psykiskt lidande som upplevs just då 

(Socialstyrelsen, 2004). Favazza (1996) beskriver självskadebeteende som ett 

återkommande impulsivt beteende som vållar vävnadsskada, dock inte med självmord 

som avsikt, utan istället som en strävan efter att må bättre. För att bättre förstå 

komplexiteten i självskadebeteende, menar Favazza att det är viktigt att undersöka tro, 

attityder och seder relaterade till självskador i ett större perspektiv. De uppfattningar 

som finns om självskador idag, till exempel att se på det som något groteskt eller 

vackert, hjältemodigt eller fegt, kommer från våra anfäder. Uppfattningar som skapats 

genom konst, sagor, religiösa ritualer och exempelvis i hur barn uppfostras, sjuka helas 

och djur behandlas. Favazza menar vidare att det inte heller helt går att skilja 

självskador från skador riktade mot andra. Skador riktade mot medmänniskor kan 

lättare förklaras, till exempel som hämnd eller självförsvar. Självskador däremot, anser 
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Favazza (1996), är ett fenomen som trotsar och utmanar både människans förstånd och 

hennes uppfattning om rationella reaktioner. 

 

2.2 Diagnostik 

Självskadebeteende betraktas inte som en egen störning eller sjukdom enligt de 

internationella diagnosmanualerna, utan definieras som ett beteende (Socialstyrelsen, 

2004). En del forskare menar att självskadebeteende borde klassificeras som ett eget 

syndrom (Favazza, 1996; Kahan & Pattison, 1984). Enligt Socialstyrelsen (2004) ingår 

självskadehandlingar bland annat som ett symtom vid borderline personlighetsstörning 

enligt den psykiatriska diagnosmanualen DSM-IV-TR, även kallat emotionellt instabil 

personlighetsstörning enligt ICD-10 sjukdomsdiagnosmanual (WHO, 2010). Begreppet 

självskadebeteende, på engelska Self-Injurious Behaviour, fick en egen term i 

databasen National Library of Medicine 1992 och definieras där som en upprepad, 

självtillfogad kroppsskada som inte medför livsfara. De vanligaste 

självskadehandlingarna är hudskärning eller hudbränning (Socialstyrelsen, 2004). 

Beckman et al. (2010) menar att hudskärning är den vanligaste självskadehandlingen i 

Sverige. 

 

Favazzas klassificeringar av självskador, hämtade ur hans omfattande verk Bodies 

Under Siege från 1971, är internationellt allmänt vedertagna (Socialstyrelsen, 2004). 

Favazza (1992) delar upp självskadebeteende i två övergripande grupper. Den första är 

socialt och kulturellt accepterat självskadebeteende; så som traditioner, religiösa riter 

och olika utseendeideal, till exempel kroppsmodifikation. Den andra är patologiskt 

självskadebeteende, som inte alls är accepterat av samhället, och delas upp i 

suicidbeteende, ohälsosamt beteende och självskadebeteende. Den sista undergruppen 

självskadebeteende delas upp i ytterligare tre undergrupper. Den första kallad allvarligt 

självskadebeteende, är den mest ovanliga typen och innebär en större vävnadsskada och 

större blödning, ofta utförda i samband med psykoser eller allvarliga intoxikationer. 

Den andra gruppen kallad stereotypt självskadebeteende, innebär enformiga upprepade 

självskador. Detta kan vara när en person med till exempel autism upprepade gånger 

dunkar huvudet i väggen. Slutligen den tredje gruppen, kallad medelsvår eller ytlig 

självskada, vars vanligaste form är vävnadsskador i form av brännande och skärande, 

men även rispning av huden och att slita ut hår och riva sig. 
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2.3 Bakomliggande orsaker 

Klonsky (2007) sammanfattar hur själva självskadeakten går till. Den föregås av 

dysfori, varpå en ökad spänning uppstår, som sedan följs av en känsla av lättnad och 

välbefinnande direkt efter skadandet. Avsikten med självskadandet är att befrias från 

outhärdliga, negativa känslor. Klonsky bekräftar även att självskadebeteendet fyller en 

funktion som en slags självbestraffning.  

 

En undersökning visar att en tredjedel av unga personer med borderline 

personlighetsstörning skadar sig själva (Jacobson, Muehlenkamp, Miller & Turner, 

2008). Depression förekommer nästan alltid vid självskadebeteende, ofta i kombination 

med andra negativa beteenden (Fjellman, 2011; Swannell, Martin, Scott, Gibbons & 

Gifford, 2008). Skegg (2005) menar att den vanligaste orsaken till att skära sig hos 

tonårsflickor är depression och ungefär hälften av dessa flickor använder det som 

självbestraffning. Hos vuxna kvinnor uppges orsakerna vara att frigöra sig från ångest, 

ta bort smärtsamma minnen, självbestraffning samt minska dissociativa symtom 

(Skegg, 2005; Swannell et al., 2008). Enligt Socialstyrelsen (2004) finns det samband 

mellan självskadebeteende och kränkningar, misslyckanden och traumatiska händelser i 

barndomen. Att ha varit utsatt för vanskötsel som barn samt psykiska, fysiska och 

sexuella övergrepp tros vara vanligt bland de som utvecklat ett självskadebeteende.  

 

Fjellman (2011) beskriver olika förklaringsmodeller för självskadebeteende. Centralt i 

den socialpsykologiska förklaringsmodellen är att vid rädsla och ångest trängs 

smärtsamma och skrämmande erfarenheter undan, istället för att tas itu med. Barnet får 

då inte någon erfarenhet av hur känslor bör hanteras och bearbetas. När sedan barnet 

blir äldre och en stress- eller konfliktfylld situation uppstår, hamnar fokus istället på 

symtomen av paniken istället för på händelsen i sig. Detta är ett mönster som ses hos 

många impulsivt självskadande ungdomar. Socialstyrelsen (2004) menar att personer 

med självskadebeteende ofta har svårigheter att emotionellt klara av att reglera negativa 

känslor och bristande impulskontroll. Den biologiska förklaringsmodellen, menar 

Fjellman (2011), diskuterar individens medfödda sårbarhet som en betydelsefull 

komponent i det självskadande beteendet. Även inverkan av signalsubstanser, 

impulskontrollstörning och störd funktion hos kroppsegna endorfiner som ger en 

ändrad smärttröskel, diskuteras som tänkbara biologiska medverkande faktorer till 

uppkomsten av självskadebeteende.  
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 2.4  Självskadebeteende hos unga kvinnor 

Flera västerländska studier visar att självskadebeteende är betydligt vanligare hos 

flickor och kvinnor än hos pojkar och män (Hawton, Rodham, Evans & Weatherall, 

2002; Klonsky & Muehlenkamp, 2007; Skegg, 2005). Det råder stor osäkerhet om hur 

vanligt självskadebeteende är då mörkertalet förväntas vara stort (Beckman et al, 2010; 

Socialstyrelsen, 2004). I en begränsad kartläggning på de som uppsökt vård, beräknas 

minst en procent av flickor mellan 13–18 år någon gång avsiktligt ha skadat sig själva 

(Socialstyrelsen, 2004). Bara en liten andel söker hjälp i sjukvården, vilket försvårar 

beräknandet. Det är oklart hur prognosen ser ut vid självskadebeteende, men det 

initieras oftast under ungdomsåren. Vidare menar rapporten att självskadebeteende hos 

vuxna ofta är en del i en allvarligt psykisk störning. Självskadebeteendet debuterar 

vanligtvis i tonåren, men därmed kan inte slutsatsen dras att de som skär sig i tonåren 

kommer att utveckla en psykisk störning i vuxen ålder. Sannolikt är att de flesta 

ungdomar som skär sig lär upphöra att göra det i vuxen ålder, då de hittar andra vägar 

att bemästra ångest och stress (Socialstyrelsen, 2004). En senare rapport från 

Socialstyrelsen (2009) visar att avsiktlig självdestruktiv handling det senaste decenniet 

har ökat, främst bland kvinnor 15-24 år som är den största gruppen med detta beteende. 

Den vanligaste gruppen som vårdas på sjukhus för detta beteende är 25-44- åriga 

kvinnor, många fler än motsvarande åldersgrupp för män. 

 

2.5  Vårdmötet 

För att få förståelse för patientens tankar och känslor, dennes levda erfarenhet, kan det 

fenomenologiska filosofiska begreppet livsvärld användas. Det handlar om den värld 

som människan tar för given, utan att reflektera över den (Birkler, 2007). När en 

vårdare således ska försöka förstå patientens livsvärld, bör den betraktas från den 

lidande människans perspektiv. Livsvärld ur ett patientperspektiv är hur denne ser, 

förstår och beskriver världen, hur patienten erfar världen (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003.)  

 

Travelbees (1971) omvårdnadsteori framhåller att interaktionen som sker i vårdmötet 

mellan patient och sjuksköterska bör ses som ett samspel. Hon förespråkar en 

individualistisk människosyn och förkastar generaliseringar. Först när patienten och 

sjuksköterska inte ser varandra som sjuksköterska respektive patient, kan en äkta 
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relation etableras. De måste se varandra som unika individer för att ett mellanmänskligt 

samspel ska fungera. Varje individs upplevelse är unik. Patienten, menar Travelbee 

(1971) kommunicerar genom sin blotta närvaro och genom sitt beteende vid varje möte 

med sin vårdare, även då det sker omedvetet. Varje möte är därför ett tillfälle för 

sjuksköterskan att lära känna individen bakom patienten och se dennes 

omvårdnadsbehov. Det är sjuksköterskans uppgift att förstå innebörden av vad 

patienten kommunicerar. Relationen mellan sjuksköterska och patient formas av båda 

parter, men ansvaret att etablera och underhålla relationen ligger hos den professionella 

sjuksköterskan. 

 

Travelbee (1971) menar att lidande kan ses som en allmänmänsklig erfarenhet, som 

drabbar alla förr eller senare. Men upplevelsen av lidandet är ett unikt personligt 

fenomen som tolkas olika beroende på personens livserfarenhet och hur stor betydelse 

individen fäster vid tidigare svåra händelser och erfarenheter. Detta är sedan avgörande 

för hur individen kan uthärda lidandet. Det viktigaste i sjuksköterskans förhållningssätt 

är att förhålla sig till patientens upplevelse av sjukdom och lidande och inte till en 

diagnos eller till vårdpersonalens bedömning.  

 

Hopp är det som möjliggör för människan att klara av svåra och påfrestande situationer 

som lidande, ensamhet, misslyckande, förfall och sorg (Travelbee, 1971). För den sjuka 

individen är det känslan av att det finns hopp, som ger styrkan att överkomma 

svårigheterna och se möjligheten till återhämtning. För att känna hopp, måste känslan 

ha förankring hos individen. Travelbee betonar sjuksköterskans roll att hjälpa 

människor att finna en mening i sina olika livserfarenheter, att finna känslan av att 

någon eller något behöver en, vilket ger en känsla av att livet är värt att leva. Om 

patienten känner hopplöshet, är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa denne återfå 

hopp. För att uppnå detta måste sjuksköterskan vara öppen, tillgänglig och beredd att 

lyssna.  

 

Hammer, Mogensen och Hall (2009) menar att sjuksköterskor kan inge hopp enbart 

genom sin närvaro och genom att visa intresse för patienten och dess närstående. 

Människor har behov av att känna tillit, samhörighet och närhet till andra, både vid 

sjukdom och vid god hälsa. Vetskapen om hoppets många dimensioner och dess 
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betydelse från patientens perspektiv, kan hjälpa sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

att inge hopp till den lidande.  

 

2.6 Vad forskningen säger om vårdmötet med den självskadande 

kvinnan 

Mangnall och Yurkovich (2008) sammanfattar vad som kan vara av stor betydelse för 

vårdare att tänka på då de möter en patient med självskadebeteende. Att vårdaren har en 

icke fördömande attityd och inte tar för givet att beteendet generellt är manipulativt 

eller suicidalt är viktigt. Vidare att vara medveten om att självskadebeteende är 

ändamålsenligt, att det är en slags copingmekanism, ett sätt att hantera svår ångest. 

Medvetenhet om att självskadebeteende är ett sätt att kommunicera, då personen ifråga 

har så kraftig ångest att denne inte kan kommunicera verbalt. Mangnall och Yurkovich 

menar att vårdaren då bör lyssna och låta patienten få tala utan förbehåll. 

 

Lindgren, Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004) visar på betydelsen av att bli bekräftad 

samt att kunna knyta an till vårdarna för unga självskadande kvinnor. Detta stärker 

jaget och inger hopp hos den unga kvinnan. Om vårdarna tror på dem, kan de lättare 

själva börja tro på sin egen förmåga. Vidare att som vårdare förmå se människan 

bakom beteendet eller diagnosen och att inte behandla kvinnan som ett objekt utan själ. 

Lindgren, Öster, Åström och Hällgren Graneheim (2011) menar att interaktionen 

mellan vårdaren och den självskadande är fylld med komplicerade känslor. Att erbjuda 

stöd och ge positiv feedback är ett sätt till empowerment för den självskadande 

kvinnan. Ett konkret sätt att visa omtanke och välvilja som vårdare kan vara att visa 

omtanke för den självskadades fysiska ärr. 

 

Wilstrand, Lindgren, Gilje och Olofsson (2007) visar på att vårdare kan känna fruktan, 

osäkerhet och maktlöshet inför de självskadande patienternas handlingar. Vårdarna 

beskriver en rädsla för att bli manipulerade och lurade av patienterna och att alltid 

behöva vara på sin vakt, med den överhängande risken att en självskada kan bli 

livshotande. Brist på förståelse och maktlöshet inför hur de ska kunna hjälpa patienten 

med dennes till synes ändlösa problem, är andra känslor som vårdarna beskriver. En 

annan aspekt, enligt Wilstrand et al. är att patientens självskadebeteende går ut över alla 

runt omkring, vilket ibland får vårdarna att förlora kontrollen och kan resultera i att de 
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skriker åt och förödmjukar patienten. I studien beskrivs hur vårdarna ibland drabbas av 

en överväldigande frustration över hur de ska klara av att beskydda patienten genom att 

finnas nära, men att samtidigt låta patienten få bevara sin integritet.  

 

Reece (2005) menar att brist på kunskap och förståelse för självskadebeteende påverkar 

vårdarnas känslor i vårdmötet och att vårdarna och de självskadande kvinnorna behöver 

tala samma språk. Vidare menar Reece att självskadande patienter kan väcka olika och 

åtskilliga plågsamma känslor hos vårdarna. En negativ attityd hos vårdarna gentemot 

de unga kvinnorna kan påverka behandlingens utfall på ett negativt sätt (Rayner, Allen 

& Johnson, 2004). Brist på kunskap, tid, pengar och medarbetarstöd försämrar 

möjligheterna till bra vård (Wilstrand et al, 2007). 

 

Fortune, Sinclair & Hawtons (2008) visar på varför tonåringar inte söker professionell 

hjälp för sitt självskadebeteende. De unga befarar att deras problem enbart ska förvärras 

av att söka hjälp, eller att de inte ska bli förstådda och tagna på allvar. De flesta väljer 

istället att vända sig framförallt till vänner, men även till familj, för stöd. Flickorna 

visar sig dessutom vara oroliga för att känna sig och framstå som dumma och enbart 

uppmärksamhetssökande.  

 

Riktlinjer för hur vårdare bäst ska hantera patienter med självskadebeteende skulle 

kunna minska vårdarens ansvars- och skuldkänslor i vårdsituationen där de försöker 

förhindra att självskadande förekommer (Duperouzel & Fish, 2007). Patienter med 

självskadebeteende vill prata om sitt självskadebeteende och bli förstådda. Men 

Duperouzel och Fish menar att personalen behandlar dem helt tvärtemot deras önskan, 

då de undviker att självskadebeteendet kommer på tal. Patienterna är rädda att bli 

bestraffade eller hållas under observation om de börjar prata om det. 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Självskadebeteende innebär ett lidande och är ett sätt att försöka bemästra outhärdliga 

känslor. Rapporter från vård och omsorg i Sverige tyder på en ökning av beteendet hos 

unga kvinnor. Självskadebeteende kan väcka både fruktan och känslan av maktlöshet 

hos vårdare och forskning visar på otillräcklig vård på grund av bristfällig kunskap och 

förståelse för beteendet och dessa unga kvinnors situation. I bakgrunden framgår att för 

ett gott vårdmöte behöver vårdaren visa förståelse, respekt och ett värdigt bemötande 

genom att se den unika individen och försöka förstå den unga kvinnans livsvärld. Först 

då kan den relation etableras som lindrar lidande och inger hopp. Där av behövs ökad 

förståelse kring dessa kvinnors upplevelser av att leva med självskadebeteende för att 

möjliggöra att de får den vård de är i behov av. 

 

4 SYFTE 

Syftet var att beskriva unga kvinnors upplevelse av att leva med självskadebeteende. 
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5 METOD  

5.1 Design 

För att få svar på syftet som är att beskriva unga kvinnors upplevelse av att leva med 

självskadebeteende, har en kvalitativ metodansats använts. En kvalitativ metodansats är 

mest lämpad eftersom den beskriver och fördjupar förståelsen för mänskliga 

upplevelser och uppfattningar, vilka uttrycks genom berättelser (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Skrivna berättelser kan användas i en forskningsstudie även om de 

initialt inte är skapade för detta syfte (Dahlberg, 1997). I denna studie är de skrivna 

berättelserna bloggar som beskriver den levda erfarenheten. 

 

5.2 Datainsamlingsmetod och urval 

Bloggarna har sökts via en sökfunktion på webbsidan bloggportalen.se och genom 

sökverktyget google.se. Genom sökorden självskadebeteende och självskadebeteende 

blogg hittades relevanta bloggar. I dessa bloggar fanns länkar vidare till ytterligare 

andra bloggar. Efter att ha läst delar ur de första tjugo bloggar som hittades valdes tre 

ut. Utvalda bloggar uppfyllde inklusionskriterierna att de är skrivna på svenska, av 

unga kvinnor över 18 år och kontinuerligt och utförligt beskrivande om 

självskadebeteende. Bloggar där alltför stor del av den berättande texten inte alls berör 

självskadebeteende, har exkluderats. Det kan till exempel vara bloggar som beskriver 

livet efter att ha lämnat ett självskadebeteende, eller bloggar som till mycket stor del 

handlar om ett enstaka intresse, såsom till exempel hästar eller hundar. Då syftet var att 

beskriva upplevelsen av att leva med ett självskadebeteende har de tre bloggar valts ut 

som bäst motsvarade detta genom att kontinuerligt och ingående beskriva upplevelsen 

av att just nu leva med ett självskadebeteende. Ur de tre valda bloggarna lästes inlägg 

upplagda under två till åtta månader, alla publicerade under perioden 2010-2011. 

Utvalda texter bestod av ett innehållsrikt material, vilket gjorde att urvalet begränsades 

till enbart dessa tre. För att få kontinuitet och förstå hur dessa unga kvinnors liv kan se 

ut valdes att följa bloggarna under en längre sammanhängande tid. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) menar att texten som ska analyseras bör ses i sitt 

sammanhang och tolkas med hänsyn till berättarens historia och livsvillkor. Vi har båda 

deltagit i alla steg under hela insamlings- och urvalsprocessen. 
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5.3 Utvalda bloggar 

Den första bloggen har följts i åtta månader. Den är skriven av en 21-årig kvinna från 

en mindre svensk stad som bor med sambo och husdjur. Den andra bloggen har följts i 

sex månader. Den är skriven av en kvinna i 20-årsåldern som bor i en större svensk stad 

och under aktuell tid pendlar mellan denna och Spanien. Hon arbetar periodvis och bor 

med sina föräldrar i Sverige och med vänner i Spanien. Den tredje bloggen har följts i 

två månader, då den innehåller utförlig och innehållsrik text. Den är skriven av en 19-

årig kvinna boende i en större svensk stad. Hon har även skrivit en bok och föreläser 

om sina erfarenheter. Hon bor tillsammans med sambo och husdjur.  

Insamlad data från samtliga tre bloggar består av totalt 21139 ord. 

5.4 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys har utförts på insamlat datamaterial i enlighet med 

Lundman och Hällgren Graneheims (2008) beskrivning. De menar att kvalitativ 

innehållsanalys kan användas inom vårdvetenskap då den är applicerbar på olika texter 

och fokuserar på tolkning av texter på olika nivåer. Dahlborg Lyckhage (2006) menar 

att olika textkällor med berättande innehåll, så som biografier, dagböcker (jämför 

bloggar) kan användas vid valet av källa för analys. Det viktiga är att genom källan 

kunna få svar på och belysa företeelsen som problematiseras. Vi har båda deltagit i alla 

steg av tolkning av texten och vid oenighet har en diskussion förts tills samstämmighet 

har uppnåtts. För att kunna åstadkomma en innehållsanalys av god kvalité, måste 

texterna läsas noggrant och författaren ha förmåga att kunna identifiera underliggande 

begrepp (Polit & Beck, 2010). De bilder som fanns med i bloggarna har ökat vår 

förståelse för texterna. 

 

Tolkning av texten påbörjades genom att insamlad data lästes ett flertal gånger, enligt 

Dahlberg (1997) fasen då en första förståelse och en helhetsuppfattning av texten 

bildas. Meningsenheter togs sedan ut, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

med syfte att dela upp texten i lagom stora delar som hör samman genom sitt innehåll 

och sammanhang. De bör inte vara för stora då det kan leda till att meningsenheten 

innehåller fler än en betydelse, inte heller alltför små då det kan göra resultatet alltför 

splittrat. Meningsenheterna kondenserades sedan. Denna process innebar att texten 

gjordes mer lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet bevarades. I de fall då 
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det inte framstod tydligt hur kondenseringen skulle formuleras, lästes materialet om 

igen. Detta för att säkerställa att inget väsentligt innehåll gått förlorat (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Därefter formulerades koder för att sammanfatta den 

kondenserade textens innehåll i form av endast ett ord eller korta meningar. Polit och 

Beck (2010) beskriver hur det vid kodning är viktigt att noggrant granska 

formuleringarna, för att kunna namnge dem korrekt. Vid kodning lyfts förståelsen till 

en högre abstraktionsnivå menar Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Koderna 

bildade kategorier. Denna omfattande process innebar att gruppera koderna efter 

liknande innehåll, men också samtidigt att skilja koder med olika innehåll åt (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008; Polit & Beck, 2010). Till slut återstod fyra områden som 

fick bilda de fyra kategorierna; Det ändlösa lidandet, Beroendet av att skära, Kampen 

och Behovet av hjälp och stöd. 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Kategori 

är helt paj och har 

fortfarande ångest. 

Dödande, köttätande, 

jävla ångest. 

Subjektet skriver att 

hon har en känsla 

av att bli uppäten 

inifrån. 

En känsla av att bli 

uppäten inifrån. 

Det ändlösa 

lidandet. 

rakblads-suget är 

tärande och jag 

behöver verkligen 

något som fungerar, 

jag ska försöka hålla 

mig lite till. 

Subjektet skriver att 

hon känner sug 

efter ett rakblad och 

försöker motstå att 

skära sig. 

Begär efter att 

skära sig. 

 

Beroendet av att 

skära. 

 

Åter igen så fick jag 

ett återfall. Denna 

gången efter nästan 

åtta månader utan att 

självskada mig. Men 

det är bara att 

fortsätta kämpa för 

att vara fri. Jag får 

inte ge upp nu för att 

jag gjort ett snedsteg. 

 

Subjektet skriver att 

trots 

självskadeåterfall 

fortsätter hon 

kämpa för friheten. 

 

Fortsätta kämpa. 

 

Kampen. 
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vill därför klargöra 

att jag är otroligt 

tacksam över att ha 

så mycket underbara 

vänner, utan dem 

hade jag inte levt 

idag.  

 

Subjektet skriver att 

hon är tacksam över 

sina vänner och att 

hon inte hade 

överlevt utan deras 

stöd. 

Vänners stöd. 

 

Behovet av hjälp 

och stöd. 

 

Tabell 1. Analysprocessen. Från meningsbärande enhet till kategori. 

  

6 ETISKA ASPEKTER 

Endast bloggar skrivna av unga kvinnor över 18 år valdes ut och användes. En blogg 

kan innehålla utelämnande information om individen som skriver den. Av den 

anledningen ansågs det lämpligt att kvinnorna hade nått myndig ålder, då deras 

utelämnande berättelser användes i studien. Analyserad text har publicerats och blivit 

offentlig vid tillfället då de valt att lägga ut sina berättelser till allmänhetens beskådan 

utan lösenordsskydd. Inga namn på bloggarna och kvinnorna som skrivit dem har 

uppgetts, dock finns möjligheten att via internet söka rätt på bloggarna. 
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7 RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras utifrån de fyra kategorierna; Det ändlösa lidandet, 

Beroendet av att skära, Kampen och Behovet av hjälp och stöd. För att tydligare 

förmedla en bild av de unga kvinnornas upplevelser presenteras resultatet med stöd av 

citat från bloggarna. 

7.1 Det ändlösa lidandet 

Den mest framträdande och därtill mycket kreativt och väl detaljerade upplevda 

känslan i bloggarna är ångest. Ångesten innebär svårigheter för de unga kvinnorna att 

kontrollera sina känslor samt andra ångestrelaterade problem så som separationsångest 

och panikkänslor. Ångesten beskrivs som upplevelsen av att bli kvävd och som att 

förfalla i konstant själslig smärta, som att alltid ha ont.   

 

”Jag ligger ensam i sängen och känner hur smärtan långsamt sprider sig ut i armarna, om fem 

minuter kan jag känna pulsen i fingertopparna och jag kommer känna mig innestängd i min 

egen kropp, gråtfärdig av smärta och jag kommer att hata mig själv. Hata min smärta, hata att 

inse att detta är jag, hata att jag inte kan hantera det mer än destruktivt på ett eller annat sätt.” 

 

”jag behöver prata med någon, men jag vet inte om vad. Hatar, hatar, hatar, hatar ångesten 

som sakta äter upp mig inifrån. och jag vet inte varför.” 

 

Förutom ångest uttrycks återkommande att kvinnorna känner sig deprimerade och att 

de sover dåligt. De uttrycker en vilja att dö, att de är trötta på livet och vill ge upp. De 

upplever att det inte spelar någon roll att de över huvud taget finns till och känner sig 

betydelselösa och hopplösa. Känslan av att inte vara någon att vara stolt över beskrivs 

och de önskar de hade mer att tillföra. De beskriver upplevelsen av meningslöshet med 

tillvaron, och att de inte ens är värda sin egen självömkan samt att de vill ha förlåtelse. 

De unga kvinnorna beskriver att de hatar sig själva och ser sig själva som ett problem. 

De uttrycker att de känner sig tråkiga, patetiska och ”dumma i huvudet”. Känslan av att 

vara misslyckad infinner sig när de inte klarar av att ta till sig den vård som erbjuds 

dem.  

 

Andra uttryck för det ändlösa lidandet är avundsjuka gentemot de som mår bra och det 

upplevs hemskt att inte bli bättre i sitt självskadebeteende. De har svårt att klara av yttre 
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påfrestningar och berättar om olika till synes vardagliga bekymmer som växer sig 

oproportionerligt stora. En rädsla för livet utanför vården nämns som ett orosmoment, 

samtidigt är längtan att bli fri från sitt självskadebeteende stark. Kvinnorna beskriver 

det som att de inte kan fly sig själva och också känslan av att känna sig instängd i sin 

egen kropp.  

 

De unga kvinnorna beskriver känslan av att vara utelämnad och utanför och upplever 

en stor ensamhet. De beskriver upplevelsen av att alltid känna sig ensam, men även att 

ha ett behov av ensamhet. Att isolera sig och att inte klara av att ha okända människor 

nära inpå sig.  

 

”Känslan av att vara ensam infinner sig i de mest ologiska stunder, och jag har lärt mig att den 

inte går att fly ifrån. Vem jag än med. Och vem jag än inte är med.” 

 

De upplevelser förvirring kring sina egna känslor, att de inte förstår sina egna tankar 

och de är trötta på sitt egna ologiska tänkande. Kvinnorna känner sig oförstådda och 

missförstådda vilket de upplever ger en osäkerhet kring de egna känslorna. Det uttrycks 

fortsatt osäkerhet kring egna känslorna även efter att ha fått en diagnos. Kvinnorna 

beskriver känslan av att inte längre fungera, att inte våga tro på förbättring, att inte orka 

mer och att ha slutat drömma om framtiden. Upplevelsen av att inte kunna vara lycklig 

ens under bra omständigheter beskrivs. De beskriver hur efterlängtade händelser som 

borde kunna vara upplyftande förvandlas till ännu ett misslyckande, vilket bara 

resulterar i ännu mera ångest. De frågar sig vad som fungerar när den vanliga 

flyktvägen inte fungerar? 

 

Ilska uttrycks och beskrivs bland annat som vågor av ilska som sköljer över dem. De 

beskriver behovet av att gråta och de upplever sig som ledsna, att de känner sorg och att 

de är olyckliga.  

 

”Och precis som regnet ligger tårarna och lurar. Jag kämpar för att hålla dem tillbaks. Men 

vet inte hur länge jag orkar. Jag känner mig grå inombords.” 

7.2 Beroendet av att skära 

Starkt framträdande är tankar och fantasier om att få skada sig själv. Tankarna handlar 

om rinnande blod, om skärsår och om jakt på rakblad i badrummet. Att ha ett rakblad 
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med sig i plånboken, för säkerhets skull. Att få skära sig själv beskrivs som en längtan, 

ett kraftigt sug, en stark lust, då självskadandet upplevs som en lättnad och en möjlighet 

att häva stark ångest. Det beskrivs uttryckligen att det är ensamhets- och 

övergivenhetskänslor som leder till självskadeakten. 

 

”om den här känslan av att vara ensam, övergiven och diverse fortsätter att äta upp mig 

inifrån, så mycket som det gör nu, är det ett faktum att jag inte kommer att kunna låta bli att 

skada mig, trots ett så kallat löfte. jag kommer inte ens vilja sluta med den skiten.” 

 

Att skära sig innebär att den fysiska smärtan ersätter den psykiska, att smärtan flyttas 

över och fysisk smärta beskrivs därför som ens bästa vän. Den fysiska smärtan är mer 

uthärdlig och läker. 

 

”Det gör så ont i min själ. Ångesten är så stark. Jag vill minska min ångest, stoppa den om det 

är möjligt. Men jag får inte, tankarna flyger hela tiden iväg till badrummet, till rakhyvlar fylda 

med vassa rakblad. Rakblad att trycka mot huden. Att se hur en glipa öppnas upp. Känna det 

varma blodet sippra fram ur det ny tillfogade såret. Känna blodet rinna längs med armarna. 

Rinna ner mot händerna. Känna hur blodet förlorar värmen ju längre ner det rinner, för att 

slutligen droppa ner från fingertopparna. Känna lukten av blod fylla luften tills järndoften 

nästan är kväljande. Känna den fysiska smärtan ersätta den psykiska. Koncentrera sig på 

smärtan från ett fysiskt sår. En smärta att förstå en smärta som alltid försvinner. För tiden 

läker alla fysiska sår.”  

 

De unga kvinnorna beskriver upplevelsen av självskadandet som ett beroende. 

 

”Det är så otroligt svårt, ni anar inte. Självskadandet är ett beroende och tillslut en självklarhet 

för att kunna andas. Tänk dig att du är hungrig och du vet att du blir mätt om du får äta men all 

mat hemma är möglig och kommer göra dig sjuk… Jag vet att om jag får sätta rakbladet mot 

benet och känna blodet rinna så kommer jag kunna andas ordentligt, trycket över bröstet 

kommer lätta och ångesten drar sig tillbaka. Men det kommer att göra mig mer illa, det 

kommer dra mig ner i en ond spiral så jag måste låta bli, för min egen skull, för alla andras 

skull…” 

 

Kvinnorna beskriver och räknar upp avklarad tid utan självskadande, det vill säga hur 

många dagar som har passerat sedan de skar sig senaste gången. Även upplevd ångest 
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mäts och jämförs med tidigare ångest. De räknar på hur ofta den förekommer och mäter 

hur stark den är.  

 

”23 dagar idag och jag går som på nålar… allt jag tänker på är blod och ångest. Snälla låt 

mig andas, snälla låt mig leva. Det gör ont, jag mår illa och är yr. Jag. Vill. Skära. Förstår ni 

det skrämmande begäret? Tvingas blöda för att överleva…” 

 

Upplevelsen av att ha skurit sig av misstag beskrivs, hur det väckte lusten efter att skära 

sig. Ofta upplever kvinnorna en lättnad direkt efter självskadandeakten, då ångesten 

släpper och en känsla av lättnad och välbefinnande infinner sig. Samtidigt upplevs i 

efterhand en känsla av misslyckande, en besvikelse över sig själv och en ilska över 

detta. Upplevelsen av att inte ångra skärandet i efterhand finns också beskrivet. 

 

”jag skar mig igår. Men jag ångrar det inte, trots att allt är förstört nu. Nollställt. På riktigt.” 

 

Kvinnorna har ett stort intresse för andra med självskadebeteende och läser andras 

bloggar om självskadebeteende. De intresserar sig för självskadebeteende och suicid 

och refererar till samhällsdebatten om psykisk ohälsa i sina bloggar. En upplevd rädsla 

av att kunna bli psykotisk vid utebliven självskada beskrivs, så även funderingen på att 

skära sig i hopp om att få hjälp. 

 

”15 november ska jag få min nya medicin… jag orkar inte vänta med. Nio dagar kvar, 

alternativet är väl att skära sönder sig så att dom förstår att jag inte kan ha det såhär mer. Jag 

fick min borderline-diagnos i våras och har fortfarande inte fått byta mediciner… jag har skurit 

mig till och från hela året, legat inlagd på psyket och lik förbannat ska allt ta så jävla lång 

tid!?” 

7.3 Kampen 

De unga kvinnorna upplever en stor vilja att kämpa och en önskan att vägra låta 

ångesten vinna, en önskan att kunna fokusera på att motstå självskadebeteendet och 

framförallt en önskan att överleva.  

 

”Jag har överlevt alla dessa år, inte tack vare någon annan utan tack vare mig själv och min 

egen styrka.” 
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Upplevelsen av en ständig kamp beskrivs; en kamp för att orka vänta ut ångesten, för 

att uthärda och för att motstå att självskada sig ännu en gång. Möjligheten att använda 

sina erfarenheter till kampen beskrivs, bland annat genom att försöka ta en dag i taget 

för att kunna fokusera på att motstå självskadandet. Kvinnorna uttrycker en önskan att 

kunna sluta skära sig för gott. De upplever en tilltro till den egna styrkan och en stolthet 

då det går att bemästra ångesten utan att självskada. 

 

”Jag är stolt över det, stolt över min drivkraft och som vi slitit och jobbat för att få detta att 

fungera så är det omöjligt för mig att låta ångesten vinna. Jag tänker inte gråta och jag vägrar 

att skada mig, hur hårt det än pumpar i mina armar och hur hårt trycket över bröstet än blir”.  

 

”Ärren finns kvar, påminner mig om att jag överlevt min smärta, överlevt min kamp mot 

borderline och ångest.” 

 

Viljan att kämpa uttrycks bland annat med att kvinnorna uttrycker upplevelsen av att 

inte ännu ha gett upp. Någon har tatuerat in ordet ”strenght” och ”oh come on Be alive 

again” på sin kropp. 

 

”Jag har inte skurit mig på 18 dagar och känner heller inget sug efter rakblad, så skönt!” 

7.4 Behovet av hjälp och stöd 

Behovet av att få hjälp och önskan om att få må bättre och att bli räddade är en stark 

längtan hos de unga kvinnorna. Återkommande beskrivs känslan av att vara övergiven 

av vården och att den vård de får inte räcker till. Det finns en upplevelse av ett starkt 

missnöje över att vården de möter inte fungerar. En frustration och upprördhet över 

vårdens otillräcklighet upplevs och även känslan av att ens problem inte blir tagna på 

allvar. Kvinnorna upplever sig bortglömda och utlämnade av vården.  

 

Tiden som inneliggande på en psykiatrisk avdelning beskrivs bland annat med att 

känna sig arg, ledsen och ångestfylld och det finns en upplevelse av att vara styrd av 

vårdarna. Att tvingas byta avdelning mot sin vilja under pågående behandling upplevs 

som svårt då det känns otryggt med förändring. Väl hemkommen igen beskrivs känslan 

av att det var så påfrestande med den slutna psykvården, att det fanns ett behov av att 

vila upp sig efter vårdtiden. 
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”Jävla skit!!!!! Hjälper inte hur mycket jag än försöker, blev ändå förflyttad och allt är till det 

sämre! Får nu dela rum med 3 andra tjejer istället för en…. Jippi >.< Blir så jävla upprörd… 

fattar dom inte att det är min psykiska stabilitet dom leker med när dom gör såhär? 

ÅÅÅÅH…!!!!!!”    

 

”Efter 8 dagar inlåst på psyket är jag nu hemma hos mamma och stannar nog här ett tag för att 

vila upp mig. Det har varit 8 jobbiga, påfrestande, uppgivna och långa dagar…” 

 

Kontakterna med öppenvården beskrivs som tröga och vårdkedjan upplevs för långsam. 

Att exempelvis inte bli uppringd på avtalad tid av psykiatrin upplevs frustrerande och 

som att vara bortglömd. 

 

”Känner mig bortglömd. Min psykolog som ska komma en gång i veckan har slutat att komma. 

Har inte vart här på flera månader. Läkaren som jag skulle ha en telefontid med innan juni när 

han skulle gå på semester hörde aldrig av sig. Så nu sitter jag här ensam med medeciner som 

inte funkar.” 

 

De fåtal gånger ett fungerande möte med vården beskrivs, upplevs trygghet och tilltro 

till vården. Ett positivt bemötande upplevs samt tilltro till en psykolog beskrivs, liksom 

hopp och motivation inför kommande utlovad behandling. Då väntan på hjälp från 

vården beskrivs som svår upplevs ett löfte om behandling som något positivt att hålla 

fast vid. 

 

”Imorgon ska jag träffa min psykolog inom öppenvården kl: 15, jag har fått förslag på 

medicinbyte och jag ska ev. få komma till Borderline-enheten vilket känns jättebra. Nu ska jag 

fokusera på att få kontroll över min ångest, minimera självskadandet och våga leva ut och 

kämpa.” 

 

Vänner, familj och pojkvänner upplevs ha stor betydelse i dessa unga kvinnors liv. Det 

uttrycks stor tacksamhet över närståendes stöd och att i vardagen kunna få umgås med 

dem är ett sätt att trots den ständiga kampen mot svåra känslor kunna slappna av och ha 

det trevligt. Det uttrycks empati för närstående och kvinnorna upplever att det är skönt 

att känna kärlek och glädje med vänner, partners och familj. Kvinnorna beskriver 

upplevelsen av att deras stöd och omtanke skapar självkänsla och trygghet.   
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”Jag har mycket vänner som tror på mig, som skickar fina sms eller mejl eller bara slår en liten 

pling innan man ska sova. Det är jätteskönt med all fin feedback jag får och detta har hjälpt 

mig att tro på mig själv. Jag har fått en ny självkänsla och en ny trygghet i mig själv, att trots 

all jävelskap som pågår kring och i mig så vet jag om jag anstränger mig och kämpar förbi 

ångest och smärta så kan jag fixa detta.” 

 

Känslor av kärlek och ömhet för partners beskrivs, samtidigt skräcken över möjligheten 

att skiljas från den man älskar. 

 

”Jag får panikångest och känslan av att jag kanske aldrig får se honom igen, att detta kanske 

var sista gången jag fick kyssa hans mjuka läppar och höra honom säga att han älskar mig 

biter sig fast så hårt att jag inte kan förmå mig själv att tänka på något annat. Jag saknar 

honom så intensivt att jag tror att jag kommer att dö utan honom vid min sida.” 

 

En fungerande vardag upplevs spela stor roll för de unga kvinnorna. Att inte lämnas 

ensam med sina tankar, att kunna fly med sina vänner och göra roliga saker och må bra 

om än bara för en stund. Upplevelsen av att få energi av att ha positiva saker att se fram 

emot ger motivation. Kvinnorna illustrerar bloggarna med bilder på sig själva, sina 

husdjur och sina nära. Genom bildspråk beskrivs att det ibland går att känna sig fin och 

nöjd med sitt utseende.  

 

”Änglasyster… kommer ner nu över helgen, ska bli så otroligt skönt att få hålla hennes hand 

och ge varann styrka och vilja, vi behöver verkligen det! Jag älskar dig gumman och jag saknar 

dig så det gör ont!”  

 

Att känna igen sig i andras beskrivningar av ångest upplevs som förtrollande. Empati 

och omtanke för andra med självskadebeteende uttrycks och beskrivs som att det är värt 

att dela med sig till dessa olyckssystrar.  

 

Kvinnorna uttrycker trötthet över hur den psykiatriska vården fungerar jämfört med den 

somatiska vården, de upplever att det finns orättvisor däremellan. Gemensamt för de 

unga kvinnorna är behovet av att berätta om sitt beteende och sitt lidande trots att det 

upplevs som svårt att vara öppen på grund av samhällets syn på deras beteende. Frågan 

om bloggen skrivs för att få uppmärksamhet ställs. Kvinnorna beskriver hur det är att 
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må sämre än det kan verka och uttrycker ett behov av att få berätta om svåra 

upplevelser, som till exempel att ha varit nära att dö. 

 

”jag hatar att gå förbi det stället där jag nästan dog. det framkallar minnen och känslor som 

liknar de jag hade vid dessa tillfällen, och det är inte positivt. jag hatar hur jag alltid ska 

berätta det här för någon, så fort jag druckit en öl. det räcker med en öl och jag måste få det ur 

mig. Jag vet inte vad det är. jag vill inte ha något svar angående det, så uppenbarligen är det 

inte för uppmärksamheten. jag vill bara få det sagt.” 

 

De unga kvinnorna uttrycker en vilja att uppmärksamma självskadebeteende som ett 

beroende och en vilja att förändra samhällets och vårdens syn på detta, ett samhälle 

som de inte upplever erbjuder tillräckligt med hjälp. De beskriver en trötthet över 

fördomar och över att behöva ursäkta sin sjukdom samt en ilska över oförstående, 

dömande människor i sin omgivning.  

 

”Inga rakblad idag inte. känns omständigt. vill ju inte hamna på någon spansk avdelning, iom 

att jag blivit kallad ”loca” ca tjugo gånger sen jag kom hit, efter att de har sett mina armar.”  

 

Kvinnornas beskriver sitt förhållande till läkemedel och vikten av att använda dem för 

att kunna leva ett fungerande liv. De beskriver upplevelsen av att inte ha råd att hämta 

ut förskriven medicin, väntan på att få läkemedel utskrivet, läkemedel som inte har 

önskad effekt och läkemedelsmissbruk. Hopp om att få ett fungerande läkemedel 

upplevs som en livlina, en glädje och lättnad som ger ny energi och förhöjd 

ambitionsnivå beskrivs.  

 

”Seroquelen fungerar jättebra, Cipralex har jag nog ätit för kort för tid för att kunna avgöra. 

Jag känner hur som helst inte av några biverkningar, jag är inte trött, inte yr, aptiten är normal 

och jag kan inte säga att jag känner mig JÄTTEnedstämd…, jag ligger och pendlar på 

nollsträcket kan man säga… vissa timmar +1 +2 och andra -1… men på det stora hela är jag 

okej och det är väldigt befriande att känna så, jag är inte fullt bra, långt ifrån, men jag är 

okej.” 

 

De unga kvinnornas upplevda uppgivenhet över läkemedel som inte fungerar, leder i 

vissa fall till självmedicinering. Självmedicinering sker i form av ångestdämpande 

tabletter och alkohol och de upplever att vården lätt överlistas för att få mer tabletter. 
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Alkohol beskrivs återkommande som en hjälp att fly verkligheten, tillsammans med 

eller utan vänner.  

 

”Hoppas det går över. Annars får jag väl supa hela dagarna, alternativt ligga i min säng och 

skita i ca allt. Eller knarka. Självmedicinering är något jag varit väldigt duktig på de senaste 

åren.” 

 

”i förrgår tatuerade jag mig. en kassettband ovanför min vänstra armbåge, med ”AATCHB” 

and all that could have been) på. sjukt nöjd och tänker att jag borde göra det här oftare. det är 

så jävla gött. åh, du fysiska smärta; min bästa vän. är så jävla trött så vet inte riktigt vad jag 

skriver. var ute igår och festade festen och har jobbat idag sen 8 i morse. dock att jag vill 

dricka nu igen. längtar till jag slutar jobbet för sommaren så jag kan vara full mest hela tiden 

och bara rymma från mig själv. JAJA. hejdå” 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen kommer att diskuteras utifrån trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). För att svara på syftet har en 

kvalitativ innehållsanalys använts, då kvalitativ metod är lämplig för att beskriva 

upplevelser och innehållsanalys lämplig då den fokuserar på tolkning av text (Polit & 

Beck, 2010).  

 

Då Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att det stärker trovärdigheten av 

analysen har vi valt att lyfta fram representativa citat ur den analyserade texten, samt 

visat exempel ur innehållsanalysen (se figur 1). Vi har under arbetets gång kontinuerligt 

relaterat resultatet till syftet och försökt att vara så noggranna som möjligt vid 

bearbetning av materialet. Vid oenighet har en diskussion förts tills samstämmighet har 

uppnåtts, då även detta ökar trovärdigheten vid en kvalitativ studie enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim.  

 

Vi har enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008), båda deltagit i urval samt alla 

steg av analysprocessen då olika tolkningsmöjligheter diskuterats, vilket ökar 

tillförlitligheten. Då de unga kvinnorna inte varit medvetna om att de har varit mål för 

vår analys, har de inte heller kunnat låta sig påverkas av detta. Bloggar, som kan liknas 

vid en dagbok, skrivs fritt, öppet och ärligt och ger en direkt bild av upplevelser. 

Bloggtexterna är beskrivna upplevelser utan ram, ofta skrivna i nära anslutning till det 

upplevda. En nackdel med att studera bloggar kan vara att möjligheten att gå tillbaka 

och komplettera med ytterligare frågor för att utreda oklarheter, i likhet med vid en 

intervju, inte finns.  

 

Vi menar att självskador endast är ett av många självdestruktiva sätt att hantera ångest 

varför de upplevelser som framkommer i studien kan överföras även till andra 

sammanhang. Polit och Beck (2010) menar att överförbarhet betyder att resultatet kan 

överföras till andra grupper och situationer. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet har svarat mot syftet och beskrivna upplevelser ger möjlighet till förståelse 

för dessa unga kvinnors upplevelse av att leva med självskadebeteende. Det är slående 

många likheter mellan de unga kvinnornas beskrivningar av sina upplevelser och ur 

resultatets huvudsakliga innehåll har ett antal utmärkande kategorier framträtt.  

 

Enligt resultatet innebär ett självskadebeteende stormande starka känslor och att 

ständigt kastas mellan förtvivlan och hopp. De unga kvinnorna i studien är 

deprimerade, och upplever många gånger meningslöshet, förtvivlan och uppgivenhet. 

Beskrivningar som är starka och ibland gripande. De ser sig som ett problem och vill ge 

upp och dö. Samtidigt beskriver de också en tilltro till den egna styrkan, en vilja och 

önskan att överleva och vinna över ångesten. Att läsa deras berättelser berör och det är 

lätt att förstå att detta ständiga känslokaos och beteende som vårdare kan upplevas svårt 

och komplicerat att bemöta. Lindgren (2011) har i alla sina studier funnit det 

utmärkande detta att ständigt sväva mellan hopp och hopplöshet. I sin avhandling 

(Lindgren) påvisar hon också att självskadebeteende även för de självskadande 

kvinnorna är paradoxalt. Dels ses beteendet som ett oacceptabelt sätt att hantera 

psykiskt lidande, dels fungerar självskadandet som ett sätt att överleva och inge sig 

själv hopp.  

 

Resultatet visar på en längtan att bli fri från självskadebeteendet och en önskan om att 

må bättre vilket torde vara en bra ingång mot en fungerande behandling. De unga 

kvinnorna upplever behov av hjälp och stöd och önskar få hjälp från vården. Att detta 

vanligtvis upplevs önskvärt bekräftas av McAndrew och Warne (2005). Resultatet visar 

dock att de självskadande kvinnornas upplevelser av vården i huvudsak är negativa och 

de upplever att de inte erbjuds tillräcklig hjälp. Detta skulle bland annat kunna kopplas 

ihop med att sjuksköterskor ofta har en negativ attityd gentemot självskadande 

patienter, vilket flera studier visar (McAllister, Creedy, McConnachie & Harvey, 2002; 

Duperouzel & Fish, 2007).  

 

Travelbee (1971) menar när hon beskriver interaktionen mellan vårdare och patient, att 

samspel inte kan uppnås förrän den unika individen ses. Detta aktualiseras i synnerhet 

då de självskadande kvinnorna är i kontakt med vården och upplever sig oförstådda, 

missförstådda och ej tagna på allvar vilket resultatet visar leder till en ökad osäkerhet 
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kring de egna känslorna. McAndrew & Warne (2005) bekräftar att kvinnor som skadar 

sig själva ofta blir sedda som uppmärksamhetssökande, medan det egentligen handlar 

om att de har ett behov av att både få uppmärksamhet och hjälp. Det är viktigt att 

vårdpersonalen verkligen lyssnar på kvinnorna och försöker förstå de ofta komplexa 

underliggande problemen i deras livshistoria.  

 

De unga kvinnorna upplever självskadebeteendet som ett sätt att hantera ångest och ett 

sätt att överleva. Detta, samt att självskadebeteendet är ett sätt att uttrycka sig och att 

kommunicera, menar Inckle (2010) är grundläggande att vårdaren förstår. Först då är 

det möjligt att hitta vägar att hjälpa kvinnorna, och att se vilket omvårdnadsbehov de 

har. Resultatet bekräftar kvinnornas behov av att berätta om sina upplevelser och 

känslor. Även Lindgren (2011) har kommit fram till att självskadebeteende är ett sätt att 

kommunicera och pekar på betydelsen av att vårdare lyssnar och försöker förstå 

personen som skadar sig. Som Travelbee (1971) påtalar är det sjuksköterskans uppgift 

att ta ansvar för det patienten kommunicerar och se dennes omvårdnadsbehov. Men det 

kompliceras givetvis av den okunskap, osäkerhet och maktlöshet som många 

sjuksköterskor upplever inför kvinnor med självskadebeteende. Kunskap borde i sin tur 

ge mindre osäkerhetskänslor. Lindgren (2011) menar att när vårdaren har kunskap om 

att självskadande kvinnor vill bli bekräftade, lyssnade på, och ges möjlighet att knyta an 

till vårdarna, kan ett bättre vårdmöte skapas. Resultatet visar att omtanke och stöd 

skapar bättre självkänsla och trygghet hos de självskadande kvinnorna.  

 

När de unga kvinnorna inte klarar av att ta emot den vård som erbjuds dem 

framkommer att upplever sig misslyckande. Hur de självskadande kvinnorna bemöts, 

kan vara avgörande för om de i framtiden söker vård igen eller avstår (McAllister et al., 

2002). Travelbee (1971) menar att om den lidande känner hopplöshet, vilket i 

synnerhet visar sig i resultatet, så är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa henne återfå 

hopp. Detta verkar vara en utmaning för vården. De unga kvinnorna har först hopp om 

att få stöd och hjälp, men känner sedan hopplöshet när de tappat förtroende för vården 

(Lindgren, 2011). Vidare beskriver Lindgren att även vårdarna känner hopplöshet då de 

ser på självskadebeteende som något ändlöst. Många vårdare kämpar och försöker se de 

unga kvinnornas förmågor och förstå beteendet. De vårdare som är övertygade om att 

det är möjligt att sluta skada sig själv lyckas inge hopp till både sig själva, de unga 

kvinnorna och deras närstående. 
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Resultatet visar på betydelsen av närståendes stöd, vilket borde uppmärksammas av 

vården. Lindgren, Åström och Hällgren Graneheim (2010) visar att föräldrar till 

självskadande kvinnor upplevder vården fientlig och att de känner sig tvungna att 

kompensera för den undermåliga vård deras döttrar erbjuds. Lindgren (2011) menar att 

det ibland kan vara svårt att bjuda in närstående i vården, men att en öppnare dialog 

mellan vårdare, den vårdade och närstående skulle bidra till ett bättre samarbete dem 

emellan. De unga kvinnorna i studien upplever att vardagen spelar stor roll och att livet 

blir lättare då de inte lämnas ensamma med sina tankar. Detta betonar ytterligare vikten 

av att vården ser helheten kring dessa unga kvinnor. I resultatet framkommer att 

kvinnorna trots många outhärdliga tankar och känslor ibland också mår bra, känner sig 

fina, förälskade och planerar för roliga aktiviteter. Detta upplevs som en möjlighet till 

avbrott i den ständiga kampen mot svåra känslor.  

 

Självskadebeteende beskrivs i resultatet av de unga kvinnorna som ett beroende. De 

beskriver en längtan och ett sug som närmast kan liknas vid en besatthet av att få skada 

sig själv. Det är lätt att koppla de fantasier som beskrivs om rakblad som ska få huden 

att öppna sig och släppa ut blod som rinner ut från den egna kroppen till den gamla 

tanken på åderlåtning. Glenn och Klonsky (2010) som har studerat blodets roll vid 

självskadebeteende bekräftar att åsynen av blod är en viktig komponent som visade sig 

ge de tillfrågade en känsla av lugn och av att vara verklig, att spänningar släpper och 

gjorde att det blev lättare att fokusera. Favazza (1996) bekräftar detta och menar att det 

kan ha en symbolisk betydelse att låta dåligt blod rinna ut ur kroppen. Även 

Kakhnovets, Young, Purnell, Huebner & Bishop (2010) beskriver hur självskadandet 

lättar den psykiska smärtan och en känsla av välbefinnande infinner sig vilket även 

resultatet bekräftar.  

 

De unga kvinnorna använder sig av förskrivna mediciner för att behandla sin ångest 

och depression, även självmedicinering förekommer. Alkohol används i försök att 

tillfälligt må bättre. Detta visar hur komplext problemet är och att det oftast inte enbart 

är själva självskadebeteendet som behöver behandlas. Ofta finns det andra 

självdestruktiva beteenden med i bilden i kombination med självskadebeteendet som 

exempelvis ätstörningar, alkohol- eller tablettmissbruk (Skegg, 2005). Även en viss 

samsjuklighet med post-traumatiskt stressyndrom (PTSD), schizofreni och andra 
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psykiska sjukdomar finns, men depression och ångestsjukdomar har det starkaste 

sambandet med självskadebeteende. 

 

De unga kvinnorna i studien är pålästa om både självskadebeteende och psykisk ohälsa 

i stort. De känner empati med andra med självskadebeteende och intresserar sig för 

andra liknande bloggar och texter. Efter att ha läst självbiografier och andra skildringar 

(Pålsson 2008; Åkerman, 2009) frågar vi oss om inte detta precis som så många andra 

destruktiva strategier för att hantera ångest är smittsamt och sprids genom skrivna och 

talade beskrivningar som skapar gemenskap och förståelse. Glenn och Klonsky (2010) 

bekräftar och diskuterar hur populär media så som sånger och böcker, beskriver känslan 

av att känna sig renad av att skada sig själv. Fjellman (2011) menar att 

självskadebeteende är smittsamt, att det imiteras, sprids och kan ingå i subkulturer. 

Socialstyrelsens rapport (2004) talar för att det sannolikt förekommer smittoeffekter av 

självskadebeteende bland unga då de vårdas i slutenvården.   

 

Självskadebeteende är ett ständigt växande problem (Glenn & Klonsky, 2010). Den 

psykiatriska vården i Sverige 2011 spärrar under tvång in unga kvinnor i låsta rum och 

sedan länge förbjudna redskap på rättpsykiatriska kliniker på grund av deras 

självskadebeteende (Åkerman & Eriksson, 2011).  Detta om något vittnar om bristfällig 

förståelse och avsaknaden av bra behandlingsalternativ för patienter med 

självskadebeteende. Lindgren (2011) menar att omvårdnadsstrategier avsedda att 

förhindra självskadebeteende, så som till exempel övervakning och straff, har visat sig 

verkningslöst. För de individerna med ett långvarigt, svårbehandlat självskadebeteende 

förespråkas så kallad riskreduktion, att försöka få personen ifråga att skada sig på ett 

mindre farligt och säkrare sätt. Vidare menar Lindgren att den vård som erbjuds inom 

psykiatrisk vård i Sverige idag, alltför mycket handlar om medicinska inslag och lång 

väntan på läkarbeslut, vilket även vårt resultat visar. Ett sätt att förbättra denna vård och 

ge den mer meningsfullt innehåll, menar Lindgren, är att erbjuda dagliga samtal. 

Resultatet talar för vikten av att få berätta om sitt lidande, få förståelse och bli bemött 

med respekt utan förutfattade meningar. Precis som Travelbee (1971) förespråkar och 

som även resultatet visar, är det nödvändigt att se den unika människan bakom 

självskadebeteendet för att kunna bemöta henne med respekt, lindra hennes lidande och 

inge hopp.  
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8.3 Slutsats 

De unga kvinnorna upplever sig leva i ständig förtvivlan och att skada sig själv upplevs 

i stunden som en lättnad och ett sätt att hantera och häva svår ångest. De beskriver ett 

kraftigt sug efter att självskada och en ständig kamp att motstå. Kvinnorna anser sitt 

självskadebeteende vara ett beroende, som de är i stort behov av hjälp och stöd för att 

kunna sluta med och de har ett stort behov av att berätta om sitt lidande. Vården 

upplevs som otillräcklig och de unga kvinnorna upplever sig övergivna. Närståendes 

stöd och omtanke skapar självkänsla och trygghet.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

Uppsatsen ger en bild av hur det kan upplevas att leva med ett självskadebeteende och 

kan bidra till att sprida kunskap om detta. Resultatet visar på att unga kvinnor med 

självskadebeteende till stor del upplever vårdmötet negativt, relaterat bland annat till 

bristande förståelse från vårdarnas sida. Sjuksköterskor, och andra som möter dessa 

unga kvinnor, är i behov av mer kunskap om självskadebeteende, då forskningen visar 

på brister i kompetensen. Ökad kunskap kan ge ökad förståelse. Genom att ta del av 

resultatet, kvinnornas berättelser, samt vad tidigare forskning visar, bör en större 

förståelse och respekt kunna skapas och deras vårdbehov kunna tillgodoses. 

  

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Det är önskvärt att göra fler studier ur ett patientperspektiv då vård ska utgå från 

patientens behov och forskningen huvudsakligen har varit inriktad på upplevelser ur ett 

vårdarperspektiv. Det skulle vara intressant att studera självskadebeteende och jämföra 

västerländska förhållanden med andra delar av världen ur ett kulturellt och 

socioekonomiskt perspektiv. Moraliska frågeställningar, som under vilka villkor har 

någon rätt att skada sig själv och under vilka villkor har en betraktare rätt att bortse från 

och försöka förhindra en utförares självdestruktiva beteende (Friberg von Sydow, 2011) 

öppnar upp för annan intressant forskning. Många frågor sprungna ur ett 

genusperspektiv kommer upp, något vi finner extra intressant och anser viktigt och 

värdefullt att forska kring och ta hänsyn till i vården av unga självskadande kvinnor. 
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