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Bakgrund:  Uppsatsen fokuserar på en specifik typ av självskadebeteende som enligt Favazza 

(1996) benämns som ytligt eller medelsvårt. Det innebär vävnadsskador i form av brännande 

och skärande, där individen inte har som avsikt att suicidera. Många forskare menar att detta 

är ett fenomen som vanligen förekommer hos unga kvinnor (Favazza & Conterio, 1988; 

Hawton & Harriss, 2007; Hicks & Hinck, 2008; O´Connor, Rasmusson & Hawton, 2009). 

2008). Ångest och plågsamma känslor är vanliga faktorer som föranleder självskador 

(Gardnder & gardner, 1975; Favazza 1989). Ett problem inom vården är att många 

sjuksköterskor upplever att de har otillräcklig kompetens för att bemöta och vårda dessa 

patienter (McAllister, Creedy, Moyle & Farrugia, 2002; McCann, Clark, McConnachie & 

Harvey, 2007). Forskning visar att denna patientgrupp upplever att de bemöts med negativa 

attityder från vårdpersonal (McCann et al., 2007). 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur unga kvinnor kan uppleva sitt 

självskadebeteende.  

Metod: Den metod som används är en induktiv kvalitativ innehållsanalys. Vi har studerat nio 

bloggar av unga kvinnor i åldrarna 17-27 år. Dessa bloggar har vi funnit via 

www.bloggportalen.se med sökorden självskada och självskadebeteende. 

Resultat: I resultatet framkommer att de unga kvinnorna upplever ångest och smärtsamma 

känslor som vanliga faktorer som utlöser självskador. De beskriver beteendet som ett 

beroende och har önskningar om att klara av att sluta med självskador för att hantera 

känslokaos. De anser sig dock sakna verktyg för att klara av detta. Dessa unga kvinnor 

beskriver en negativ självbild och att denna bekräftas av omgivningen. I mötet med vården 

beskriver de erfarenheter av ignorans och nedvärderande kommentarer från vårdpersonal.  

Diskussion: Självskadebeteende diskuteras utifrån Erikssons lidandebegrepp. Det beskrivs 

som ett uttryck för livslidande. När beteendet sedan sker utifrån ett upprepande mönster, 

skapas ytterligare ett lidande. Detta kallas för sjukdomslidande och upplevs till följd av 

självskadebeteende som ett beroende. Då vården av dessa individer brister, finns risken för att 

de unga kvinnorna utsätts för ännu ett lidande, vårdlidande. Vi diskuterar lidandets kamp 

utifrån den ambivalens som beteendet ofta kan orsaka hos den drabbade. Önskningar om att 

kunna sluta och insikten om att beteendet är destruktivt är närvarande hos individen. 

Samtidigt är längtan efter den lättnad som självskadandet ger stark. Självskadebeteendet kan 

ses som en copingstrategi för att uthärda en smärtsam tillvaro och kan ske för att hålla 

självmordstankar på avstånd. 



 

Nyckelord: självskadebeteende, upplevelse, unga kvinnor, beroende, lidande. 

 

Keywords: self mutilation, self-injurious behaviour, experience, young women, addiction, 

suffering. 
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1 Inledning 

Som blivande sjuksköterskor upplever vi ett behov av ökad förståelse för personer med 

självskadebeteende, då vi mött detta som ett fenomen under vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Enligt Favazza (1989), Clarke och Whittaker (1998) stämplas personer med 

självskadebeteende ofta av andra som manipulativa och uppmärksamhetssökande. Vi menar 

att förklaringen omöjligen kan vara så enkel. Förmodligen finns det lika många orsaker till 

problematiken, som det finns självskadande individer.  

Vi har uppmärksammat brister inom vården i bemötandet av människor med 

självskadbeteende. Dessa brister bekräftas av den vetenskapliga litteraturen (Clarke & 

Whittaker, 1998; Jeffery & Warm, 2002; McAllister, Creedy, Moyle & Farrugia, 2002; 

Rayner, Allen & Johnson, 2005; McCann, Clark, McConnachie & Harvey, 2007; Hicks & 

Hinck, 2009). McCann et al. (2007) samt Hicks och Hinck (2009) beskriver en motvilja bland 

vårdare att möta denna patientgrupp, då de upplever sig ha otillräcklig kunskap för att hjälpa 

dem. Sjukvårdspersonal reagerar ofta med negativa känslor gentemot personer som skadar sig 

själva. Det kan resultera i negativ inverkan på den vård dessa människor mottar (Rayner, et 

al., 2005; McCann et al., 2007).  

Vi upplever att sjuksköterskor inom somatisk vård reagerar med ignorans och rädsla inför 

patienter med självskadebeteende. De vet inte hur de ska bemöta detta och i stället för att tala 

om det, låter man det passera. Individerna med självskadebeteende kanske inte själva vågar ta 

kontakt med sjukvården på grund av sitt beteende. De skulle därför behöva fångas upp i helt 

andra vårdsammanhang, så som vid besök på vårdcentral eller akutmottagning. Då dessa 

personer inte fångas upp, brister den grundläggande och så viktiga tanken om att se hela 

människan. I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) 

beskrivs att sjuksköterskans arbete ska bygga på en helhetssyn av patienten. Vi vill i denna 

uppsats framhålla vikten av det ontologiska antagandet om människan som en helhet. Hon 

kan således inte delas upp i kropp, psyke, själ och ande, utan bör ses som en helhet, en 

människa (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). För att kunna hjälpa 

personer med självskadebeteende, anser vi att en ökad förståelse för hur dessa kan uppleva 

problematiken runt beteendet, är ett första steg i rätt riktning.    
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att presentera det aktuella forskningsläget angående 

självskadebeteende som fenomen, könsfördelning av självskadebeteende, forskning och 

förekomst av självskadebeteende i Sverige, orsaker till självskadebeteende, upplevelser som 

föranleder självskador samt sjuksköterskeattityder gentemot självskadande individer. Detta 

görs utifrån vetenskapliga artiklar samt relevanta rapporter som berör ämnet. Då det finns 

begränsad vårdvetenskaplig forskning inom detta område, presenteras bakgrunden även 

utifrån psykiatrisk litteratur. 

 

2.1 Självskadebeteende som fenomen 

Den första vetenskapliga artikeln om självskadebeteende skrevs av Karl Menninger år 1935 

(Rissanen, Kylmä, & Laukkanen, 2008). Det nuvarande intresset för självskadebeteende 

inleddes med tre artiklar i slutet på 1960-talet. Då började fenomenet uppmärksammas i form 

av skärande och fick olika benämningar så som wrist cutting och wrist slashing, vilka 

anspelar på självskadebeteendet att skära sig i handlederna (Woldorf & Kuntz, 2005). 

Självskadebeteende klassificeras olika, beroende på orsak och uttryck. Psykiatrikern 

Armando Favazza (1996) delar upp självdestruktivt beteende i två stora grupper, socialt- och 

kulturellt accepterat självskadebeteende samt patologiskt självskadebeteende. Till den första 

gruppen hör sådant som är kopplat till religion, tradition och utseendeideal, så som ritualer 

och kroppsmodifikation. Patologiskt självskadebeteende, har ingen förankring i samhället och 

delas av Favazza (1996) upp i tre kategorier: Självmordsbeteende, ohälsosamt beteende samt 

självskadebeteende. Den sista gruppen, delas i sin tur upp i ytterligare tre grupper. Allvarligt 

självskadebeteende är den första och mest ovanliga typen av självskada. Hit hör grova 

skadebeteenden som framförallt ses i samband med allvarliga psykoser. Den andra kategorin, 

stereotypt självskadebeteende, kan ibland ses hos utvecklingsstörda, autistiska och även 

psykotiska personer och innefattar till exempel att upprepade gånger dunka huvudet i en vägg. 

Den tredje och sista kategorin av självskadebeteende är den mest förekommande typen och 

benämns ytligt- eller medelsvårt självskadebeteende. Detta motsvaras vanligtvis av 

engelskans moderate self mutilation och self- injurious behaviour. Det kan uttryckas på olika 

sätt, men den vanligaste formen är vävnadsskador genom skärande och brännande. Beteendet 

sker tvångsmässigt eller impulsivt (Favazza, 1996) och skadorna riktas medvetet mot den 



  
3(31) 

 

 

egna kroppen utan att personen har för avsikt att suicidera (Favazza,1996; Clarke & Wittaker, 

1998).  

Till en början kan det impulsiva självskadebeteendet ske oregelbundet, utan att utövaren 

har insikt i sitt beteende. Det sker episodiskt och personen anser sig inte vara beroende av att 

skada sig själv. Beteendet övergår sedan till att bli ett beroende. Det sker då repetitivt och i 

detta läge identifierar sig människan med sina självskador. Dessa sker per automatik och blir 

ett sätt att hantera jobbiga känslor eller upplevelser (Favazza, 1996). Pattison och Kahan 

(1983) menar att självskadebeteende utvecklas från att vara ett sätt att hantera smärtsamma 

känslor till att efter upprepade tillfällen bli en copingstrategi och tillslut ett beroende. 

Thomson, Bell, Holland, Henderson, McGrellis och Sharpe (2002) menar att 

självskadebeteende är vanligt förekommande under tonåren, då unga människor kan behöva 

sätt att hantera smärtsamma skeden under utvecklingsåren. Alla forskare håller inte med om 

att självskadebeteende kan ses som en copingstrategi. Lacey och Evans (1986) menar till 

exempel att självskadebeteende snarare handlar om impulskontrollstörningar.  

Det finns ingen diagnos för personer med självskadebeteende. Det betraktas idag som ett 

symtom som kan vara en del av flera olika psykiatriska diagnoser, bland annat instabil 

personlighetsstörning (Frances, 1994; World Health Organization, 2009). Clarke och 

Whittaker (1998) menar att synen på detta beteende bör vidgas från att ses som symtom på 

vanföreställningar, hallucinationer och allvarlig psykisk störning. Beteendet bör istället 

hanteras separat från de ovan nämnda tillstånden, och kräver avgränsad specifik omvårdnad. 

Självskadeproblematik bör i vissa fall ses som ett psykiskt element som kan hanteras inom all 

omvårdnad, inte enbart den psykiatriska vården (Clarke & Whittaker, 1998).  

 

2.2 Könsfördelning av självskadebeteende 

Självskadebeteende kan förklaras på flera olika sätt och vad som bör räknas till detta beteende 

påverkas av vad forskarens inräknar i detta begrepp. På grund av detta kan det vara svårt att 

veta hur vanligt förekommande självskadeproblematik är samt hur könsfördelningen ser ut 

(Clarke & Whittaker, 1998). Merparten av studier om självskadebeteende kommer från 

västvärlden, så som England, USA, Australien och Canada (Gardner & Gardner, 1975; 

Pattison & Kahan, 1983; Favazza & Conterio, 1988; Favazza, 1989; Allen, 1995; Clarke & 

Whittaker, 1998; Ross & Heath, 2002; Hawton & Harriss, 2007; Hicks & Hinck, 2008; 

O’Connor, Rasmusson & Hawton, 2009). Enligt en studie av Pattison och Kahan (1983), är 
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självskadebeteende lika vanligt bland killar som hos tjejer. De flesta forskare är dock överrens 

om att självskadebeteende i allra högsta grad är ett tjejproblem (Favazza & Conterio, 1988; 

Hawton & Harriss, 2007; Hicks & Hinck, 2008; O’Connor, Rasmusson & Hawton, 2009). 

Även Ross och Heath (2002) anser att självskadebeteende är vanligare bland tjejer än hos 

killar. De menar dock att det till viss del beror på hur man väljer att beskriva detta beteende. 

Då självskadebeteende ofta används för att lindra smärtsamma känslor, så som ilska och 

ångest (Gardner & Gardner, 1975; Favazza, 1989; Allen, 1995), använder sig tjejer och killar 

av olika sätt att hantera dessa känslor. Det är inte lika socialt accepterat för en tjej att vara 

utåtagerande, hon vänder sig i stället inåt för att hantera svåra känslor. Killar utsätter sig för 

andra saker, de ägnar sig till exempel mer åt riskfyllda beteenden, medan tjejer hellre skär sig 

(Pattison & Kahan, 1983; Clarke & Whittaker, 1998; Ross & Heath, 2002). 

 

2.3 Forskning och förekomst av självskadebeteende i  Sverige 

Enheten för psykisk hälsa sammanställde år 2003, aktuell forskning i Sverige inom området 

kvinnors psykiska ohälsa. I en litteraturstudie som fick namnet Kvinnors psykiska ohälsa i 

aktuell svensk forskning sammanställdes 110 olika rapporter inom ämnet (Jeanneau, 2003). 

Ingenstans i denna sammanställning tas problemet med självskadebeteende upp. Inte heller 

under rubriken Forskning som saknas nämns detta fenomen. 

Socialstyrelsen gav år 2004 ut en rapport, Vad vet vi om flickor som skär sig, som visar på 

stora kunskapsbrister vad gäller självskadebeteende samt preventiva åtgärder och 

behandlingsmetoder. Huruvida självskadebeteende hos unga kvinnor har ökat de senaste 15 

åren finns det inga vetenskapliga belägg för. Den samlade bedömningen bland hälso- och 

sjukvårdspersonal är dock att detta skulle vara fallet. Trots att detta fenomen har kommit att 

bli mer uppmärksammat och synligt antas mörkertalet fortfarande vara stort. Dels för att 

beteendet oftast sker i ensamhet och att skadorna är så pass lindriga att personerna inte 

behöver uppsöka sjukvård. Det är också ganska vanligt att denna patientgrupp, då de är i 

behov av vård för sina självskador, blir feltolkade vad gäller avsikten med handlingen. Risken 

att den misstas för ett självmordsförsök är stor. Av ovan nämnda anledningar är det även svårt 

att avgöra hur utbrett problemet är bland unga idag (Socialstyrelsen, 2004). I denna rapport av 

Socialstyrelsen (2004) beräknas minst en procent av svenska flickor mellan 13 och 18 år, 

någon gång skurit sig själva. 



  
5(31) 

 

 

Enligt en senare rapport av Socialstyrelsen från 2008, beskrivs en kraftig ökning sedan tio år 

tillbaka av intagna patienter på grund av självskadebeteende. Större delen av dessa anges vara 

unga kvinnor i åldrarna 15-24 år, och ibland dessa har antalet inlagda för självskador ökat 

avsevärt. Här görs dock inga skillnader mellan självdestruktiva handlingar och 

självmordsförsök (Socialstyrelsen, 2008).  

År 2001 gjordes en studie på 2969 elever mellan 13-18 år i Halland angående psykisk 

hälsa. I studien fann man att 7.4 procent av ungdomarna medvetet skadat sig själva under de 

serenaste 12 månaderna. Bland eleverna i årskurs 9 rapporterades självskadebeteende mer 

frekvent än i årskurs 7 och årskurs 2 på gymnasiet. Nästan 12 procent av tjejerna och 4 

procent av killarna hade under det senaste året mått så dåligt att de avsiktligt skadat sig själva 

vid något eller några tillfällen. Totalt sett var det fler tjejer som självskadat sig, men bland de 

som hade ett repetitivt självskadebeteende fann man ingen märkbar skillnad i 

könsfördelningen (Marklund, 2001). 

      

2.4 Orsaker till självskadebeteende 

I denna del presenteras bakomliggande orsaker som kan vara förklaringar till varför ett 

självskadebeteende uppstår. Vårdvetenskaplig forskning om upplevelser av 

självskadebeteende hos ungdomar är ett otillräckligt utforskat område. Fenomenet har tidigare 

undersökts som en sjukdomsprocess eller störning (Rissanen, Kylmä, & Laukkanen, 2008).  

Rissanen et al. (2008) har funnit att självskadebeteende bland annat kan orsakas av 

upplevelser av ensamhet, dålig självkänsla, rädsla för våld och tidigare upplevda konflikter. 

Bidragande faktorer till självskadebeteende kan alltså vara helt vanliga tonårskänslor och -

upplevelser, något som många unga erfar (Marklund, 2001; Rissanen et al., 2008). 

Barndomen innebär stor psykologisk och känslomässig utveckling. Detta fortsätter under 

tonåren och kan för många medföra plågsamma upplevelser som kan leda till psykisk ohälsa. 

För att få en förståelse för individens beteende, blir det sociala sammanhanget tillsammans 

med förändringar i individens liv, viktiga aspekter (Anderson, Woodward & Armstrong, 

2004).  

Självskadebeteende kan även orsakas till följd av traumatiska händelser (Marklund, 2001; 

(Rissanen, Kylmä, & Laukkanen, 2008). Sexuellt utnyttjande i barndomen är enligt Favazza 

(1989) och Allen (1995) en vanlig orsak som kan leda till självskadebeteende. Allen (1995) 

påvisar att sexuellt utnyttjande kan leda till att personen ger sig själv skulden för det trauma 
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hon har upplevt och att detta kan uttryckas genom självskada. Relationsproblem kan också 

vara en bidragande bakomliggande orsak (Marklund, 2001).   

O´Connor, Rasmussen och Hawton (2009) har studerat sambandet mellan 

självskadebeteende och psykologiska och psykosociala faktorer. De fann bland 15-16 åringar 

att faktorer som dålig självkänsla, självskadebeteende inom familjen, oro, sexuellt utnyttjande 

samt osäkerhet kring sexualitet som de vanligaste indikatorerna för självskada (O´Connor et 

al., 2009).  

 

2.5 Upplevelser som föranleder självskador 

Det finns många olika upplevelser som kan föranleda en självskada. Ungdomar som skadar 

sig själva anger känslor av outhärdlig spänning och ångest som de vanligaste orsakerna till sitt 

beteende. Genom akten släpper den smärtsamma spänningen och en känsla av lättnad skapas 

(Gardner & Gardner, 1975; Favazza, 1989; Allen, 1995). Känslorna av ångest och spänning 

kan vara relaterade till ilska mot sig själv eller andra, men ofta finns det ingen tydlig faktor 

som leder till dessa känslor (Gardnder & Gardner, 1975; Favazza 1989).  Rissanen, Kylmä 

och Laukkanen (2008) beskriver självskadebeteende som en medveten akt. Självskadan kan 

vara ett rop på hjälp, då personen har svårt att uttrycka sina känslor i ord (Allen, 1995; 

Rissanen et al., 2008). Gardner och Gardner (1995) menar att personer med självskadbeteende 

sällan känner någon smärta vid självskadetillfället. Däremot uppstår smärta efteråt, i vissa fall 

endast minuter senare, i andra fall efter flera timmar. Självskadan kan ske impulsivt eller efter 

noggrann planering. Ibland kan tanken på att skada sig vid ett senare tillfälle, skänka ett lugn 

som gör att man uthärdar nuet (Allen, 1995).  

Självskadande ungdomar beskriver även att de skadar sig för att uppleva kontroll över sin 

situation (Favazza, 1989; Allen, 1995; Rissanen, Kylmä, & Laukkanen, 2008). Andra orsaker 

kan vara för att straffa sig själv som ett uttryck för självhat eller självförakt (Favazza, 1989; 

Marklund, 2001: Rissanen et al., 2008), häva eller förstärka sexuella känslor, för att uppleva 

känslor av eufori (Favazza, 1989) samt i renande syfte, med en föreställning om att nytt rent 

blod bildas efter en blödande skada (Allen, 1995). En annan vanlig anledning är för att 

förflytta den psykiska smärtan till att bli fysisk smärta (Marklund, 2001).  

Forskning visar på ett samband mellan självskadebeteende och upplevelsen av dissociation 

(Favazza, 1989; Allen, 1995; Shoppmann, Schröck, Schnepp & Büscher, 2007). 

Dissociationen fungerar som ett skydd mot upplevelser av trauman, men upplevs också som 
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ångestfullt och smärtsamt. Den framkallas av olika utlösande faktorer, som till exempel en 

känsla av ensamhet, upplevelse av hot och ovisshet. En person som upplever dissociation, det 

vill säga en känsla av att se sig själv utifrån och upplevelse av distans, kan använda sig av 

självskadebeteende som egenvård . Genom att skada sig själv avser personen att komma 

tillbaka till verkligheten och bryta dissociationen (Shopmann, Schröck, Schnepp & Büscher, 

2007).  

 

2.6 Sjuksköterskeattityder gentemot  självskadande individer 

Människor med självskadeproblematik kan komma att söka hjälp inom många olika former av 

sjukvård. Akutvårdsmottagningar, primärvård, akuta medicinska eller psykiatriska 

avdelningar är några exempel på sammanhang där dessa personer kan förekomma i egenskap 

av patienter (Cook, Clancy & Sanderson, 2004). 

Individer med denna problematik anses av många allmänsjuksköterskor, uteslutande 

tillhöra psykiatrisjuksköterskans område. Men faktum är att många personer som lider av 

detta destruktiva beteende, i ett första skede söker hjälp på en akutvårdsmottagning. Här har 

allmänsjuksköterskan en viktig roll i att upptäcka självskadebeteende. Trots detta upplever sig 

många sjuksköterskor inte vara kapabla att möta dessa personer (McCann, Clark, 

McConnachie & Harvey, 2007; Hicks & Hinck, 2009). Denna brist på tilltro till den egna 

förmågan, accentuerar sjuksköterskors attityder gentemot dessa patienter och de riskerar att få 

en låg prioritet då de kommer till akutvårdsmottagningar (McCann et al., 2009).  

Många sjuksköterskor uppfattar personer med självskadebeteende som problematiska, 

manipulativa och uppmärksamhetssökande. Att inte förstå varför patienterna skadar sig själva 

och att inte ha resurser nog att vårda dem, är vanliga problem bland sjuksköterskor. Många 

upplever att vårda personer som skadar sig själva som tidsödslande och resultatlöst arbete 

(McAllister, Creedy, Moyle & Farrugia, 2002; McCann, Clark, McConnachie & Harvey, 

2007). Sjuksköterskor upplever ofta rädsla, ilska, hjälplöshet och frustration gentemot dessa 

patienter. I många fall brister empatin då personalen saknar förståelse för detta beteende 

(McAllister et al., 2002). De negativa attityderna bland personalen, kan påverka omvårdnaden 

och uppfattas ofta av patienterna (Rayner, Allen & Johnson, 2005; McCann et al., 2007). De 

upplever brister i vårdgivarnas stöd och sympati. Många patienter känner också att de inte blir 

hjälpta över huvud taget på akuten (McCann et al., 2007). Patienterna känner sig ignorerade, 

måste vänta och får dömande kommentarer av vårdpersonalen (McAllister et al., 2002).  
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Akutvårdsmottagningar har en viktig roll i att fånga upp dessa personer, som i många fall 

annars inte söker sig till vården. Hur dessa patienter bemöts, kan vara avgörande för huruvida 

de i framtiden söker ytterligare vård. Vårdpersonal med längre erfarenhet kan i många fall 

bemöta dessa patienter på ett mer positivt och tillfredställande sätt (McAllister, Creedy, 

Moyle & Farrugia, 2002). En engelsk studie av Barr, Leitner och Thomas (2004) visar att en 

dryg tredjedel av de som inkommer till akuten efter allvarlig självskada, inte har några tecken 

på psykisk sjukdom. Dessa patienter erbjöds i mindre utsträckning vidare vård.  Enligt 

McAllister, Creedy, Moyle och Farrugias studie (2002) kan utbildning av personal motverka 

negativa attityder gentemot patienter med självskadeproblematik. Detta bekräftas även i 

artikeln av McCann, Clark, McConnachie och Harvey (2007). McCann et al. (2007) kom i sin 

undersökning fram till att de flesta akutvårdmottagningar saknar riktlinjer för hur patienter 

med självskadeproblematik skall bemötas. De flesta akutsjuksköterskor, upplever sig ha 

otillräcklig kompetens och utbildning för detta uppdrag, men forskarna fann ändå många 

positiva attityder gentemot patienter med denna problematik. Man kom också fram till i den 

undersökningen, att dessa patienter inte prioriteras lägre än andra (McCann et al., 2007).  

 

3 Problemformulering 

Med stöd av den genomgångna litteraturen anser vi att det finns ett behov av ökad kunskap 

bland allmänsjuksköterskor om självskadebeteende. Många studier visar att sjuksköterskor 

inom somatisk vård upplever sig ha otillräcklig kompetens och utbildning för att bemöta 

dessa patienter på ett värdigt sätt. Detta påverkar den vård patienterna mottar och därför vill vi 

lära oss mer om självskadebeteende. 

 

4 Syfte   

Denna uppsats syftar till att beskriva hur unga kvinnor med självskadebeteende kan uppleva 

sitt beteende. 

 

4.1 Frågeställningar 

Vad anger de unga kvinnorna för upplevelser som kan föranleda att de skadar sig? 

Vad anser de unga kvinnorna att självskadebeteendet har för konsekvenser?  

Hur upplever de unga kvinnorna att de bemöts av omgivningen? 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt begreppet lidande, utifrån Katie Erikssons (1994) 

teori. För att en människa ska kunna uppleva välbefinnande behöver hon försonas med sitt 

lidande. Därför är det viktigt att ge lidandet tid och rum, det kan inte förklaras bort eller slätas 

över. Vårdaren har en essentiell roll i att ge människan utrymme att lida ut (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Därför har vi valt att ta upp 

självskadebeteende som ett uttryck för lidande. 

Inom vårdvetenskapen tas tre typer av lidande upp; livslidande, sjukdomslidande samt 

vårdlidande. Livslidande berör hela människan och hennes livssituation. Det är relaterat till 

allt vad det innebär att leva. Livslidandet kan handla om allt från att ens existens är hotad till 

upplevelser att vara begränsad eller berövad möjligheter att fullborda sina önskningar. Hur 

märkbart en människas livslidande är, kan variera men blir mer tydligt vid sjukdom eller 

skada. Ett livslidande kan också orsakas av faktorer utanför individen, till exempel då 

samexistensen med andra människor, på ett eller annat sätt är hotad (Eriksson, 1994). 

Sjukdomslidande förklaras av Eriksson (1994) som lidande till följd av sjukdom eller ohälsa. 

Detta innefattar både symtom och de begränsningar som dessa för med sig mentalt, socialt 

och fysiskt. Vårdlidande är det lidande som orsakas till följd av vård och behandling men 

även på grund av bristande eller utebliven vård. Detta lidande uppstår ofta som en konsekvens 

av omedvetet handlande och okunskap från vårdarens sida (Eriksson, 1994). 

Att utkämpa lidandets kamp innebär att befinna sig i ett spänningsförhållande mellan liv 

och död, ont och gott, hälsa och ohälsa, skam och värdighet. Denna kamp försvåras av 

människans ofrihet att självklart välja det goda framför det onda. Hon måste våga möta 

lidandet, våga utsätta sig för det kaos som lidandet innebär. Detta för att sedan försonas med 

lidandet och möjliggöra hälsa. För att kunna göra det, måste hon offra de metoder varmed hon 

tidigare lindrat sitt lidande för att kunna finna alternativa medel (Eriksson, 1994).  

 

6 Metod 

Vi väljer att göra en induktiv kvalitativ innehållsanalys av bloggar. Genom att analysera 

bloggar ämnar vi få ett inifrånperspektiv från unga kvinnor med självskadebeteende. Då 

personer som bloggar själva väljer innehåll och uttryck i bloggen, avser vi kunna få ny 
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kunskap om hur unga kvinnor med självskadebeteende kan uppleva sitt beteende. I detta 

avsnitt presenteras en metodbeskrivning samt tillvägagångssättet i undersökningen. 

 

6.1 Definitioner av facktermer 

Då studien grundar sig på material från bloggar innehåller uppsatsen några facktermer som 

kan vara svårbegripliga för läsaren. Därför presenteras här definitioner av dessa termer: 

Blogg - en dagbok eller ett forum på internet där författaren regelbundet skriver inlägg 

(Svenska Akademien, 2009a). 

Bloggare - en författare till en eller flera bloggar (Svenska Akademien, 2009a). 

Bloggportal - katalog över blogginlägg från olika bloggare (Bloggportalen.se). 

Forum - plats för diskussion av olika ämnen (Svenska Akademien, 2009a). 

Webbplats - en plats på internet där information från en person eller organisation presenteras 

(Svenska Akademien, 2009b). 

      

6.2 Metodbeskrivning 

Metoden som har använts i arbetet är en induktiv kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen 

kommer att förklaras utifrån en artikel av Graneheim och Lundman (2004). Till att börja med 

väljer forskaren ut vad han eller hon vill studera. När det är bestämt, läser forskaren hela 

texten flera gånger för att skapa sig en helhetsbild över materialet. Därefter väljs meningar 

eller stycken ut, som anses vara relevanta utifrån undersökningens syfte. Dessa kallas 

meningsbärande enheter. För att forskaren ska förstå sammanhanget och inte missa viktig 

information, tas omgivande text med. Sedan följer det som Graneheim och Lundman (2004) 

kallar för kondensering. Detta innebär att mängden textmassa i de meningsbärande enheterna 

minskas, men att innehållet fortfarande bibehålls. Den kondenserade meningsbärande enheten 

kodas sedan för att enklare kunna placeras in under ett tema. Nästa steg i processen kallas att 

abstrahera. Detta innebär att teman skapas. Dessa kan vara i varierande nivåer, så som 

subteman och övergripande teman. Under dessa placeras sedan de olika kondenserade 

meningsbärande enheterna utifrån hur de hänger ihop med varandra och temana. Här blir 

koderna till hjälp då de kan användas som verktyg för sorteringen. Manifest innehåll, är det 

som uttryckligen står i texten och latent innehåll utgörs av tolkningar av den underliggande 

meningen i texten. Graden av abstraktion varierar, då det latenta innehållet kräver en högre 

grad av tolkning från forskarens sida. Forskaren måste själv göra kopplingar mellan hur de 
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olika meningsbärande enheterna och eventuella subtemana hänger samman med varandra och 

de övergripande temana (Graneheim & Lundman, 2004). För att tydligare förstå hur denna 

metod kan användas, se tabell 1, under rubriken Genomförande och analys. 

     Att innehållsanalysen är induktiv innebär att forskaren utgår från det insamlade materialets 

innehåll. Denna metod anses vara upptäckarens väg. Detta kan enklast förstås i motsats till 

deduktiv forskning då forskaren härleder hypoteser som sedan styr forskningsprocessen 

(Befring, 1994). 

 

6.3 Urvalskriterier 

Det är ytligt- eller medelsvårt självskadebeteende som vi tidigare förklarat innebörden av i 

bakgrunden, som kommer att studeras i bloggarna. Likt Favazza (1996), kommer 

självmordsbeteende inte att medräknas i begreppet. 

Urvalskriterier för bloggmaterialet har varit blogginlägg av unga kvinnor mellan 15 och 30 

år, då vi har valt att fokusera på ungdomar av kvinnligt kön. Detta med anledning av att 

självskadebeteende är vanligare bland unga kvinnor än bland unga män (Favazza & Conterio, 

1988; Hawton & Harriss, 2007; Hicks & Hinck, 2008; O’Connor, Rasmusson & Hawton, 

2009). Enligt Svenska Akademien (2009b), definieras ordet ungdom vanligen mellan detta 

ålderspann. 

Blogginläggen har innehållit författarens egna upplevelser och tankar. Bloggarna har 

skrivit på svenska och språket de använt har varit tillräckligt djupt och informativt avseende 

hur självskadebeteende kan upplevas. Blogginlägg med alltför ytligt och kortfattat berättande 

har valts bort med anledning av att dess otydlighet. Vi har valt att inte göra några 

tidsbegränsningar avseende hur länge de unga kvinnorna har bloggat, då vi inte anser detta 

vara relevant för resultatet. Vi har valt att exkludera bloggar där det är uppenbart att 

författaren har allvarliga psykotiska symtom, då detta självskadebeteende definieras 

annorlunda enligt Favazza (1996). 

 

6.4 Genomförande och analys 

Via www.bloggportalen.se (25/2- 15/3 2010) har vi med hjälp av sökorden 

självskadebeteende och självskada, funnit nio bloggar utifrån urvalskriterierna. 

Bloggförfattarna har själva anmält sin blogg till denna portal. När vi har sökt på bloggportalen 

har alla blogginlägg som innehållit något av dessa ord visats och bloggarens webbplats 
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länkats. Vi har valt ut de bloggar som uppfyller våra urvalskriterier för den här 

undersökningen. Med hjälp av sökfunktionen Ctrl F på tangentbordet, är det möjligt att leta 

efter specifika bokstavsföljder i den blogg man läser. Genom att använda olika 

böjningsformer av orden skada, skära, bränna och rakblad har vi funnit de blogginlägg som 

vi använt oss av i undersökningen.  

Dessa blogginlägg har sedan analyserats utifrån en induktiv kvalitativ innehållsanalys. 

Texten har lästs igenom flera gånger för att ge en helhets uppfattning och därefter har vi 

plockat ut för syftet relevant innehåll. För att förstå den relevanta informationen, har det varit 

nödvändigt att se texten i sitt sammanhang, därför har vi använt oss av meningsbärande 

enheter. Dessa har sedan förkortats till kondenserade meningsbärande enheter och kodats för 

att kunna grupperas utifrån gemensamma nämnare. Dessa kondenserade meningsbärande 

enheter har placerats in under olika teman, som har fått utgöra resultatet. Vi har fokuserat på 

det manifesta innehållet i blogganalysen för att beskriva bloggarnas upplevelser, så nära deras 

egna berättelser som möjligt. Vi har därför valt att använda oss av de unga kvinnornas egna 

språk så mycket som möjligt både i analysprocessen och i resultatpresentationen. I tabell 1 

presenteras några exempel på hur analysen har utförts. 

Vi har givit bloggarna och de kondenserade meningsbärande enheterna nummer för att 

senare kunna veta vilken bloggare som har skrivit en specifik text. Detta för att underlätta för 

oss att återvända till blogginläggen och se helheten samt kontrollera citat.  

Genom vår induktiva innehållsanalys styrs resultatet utifrån bloggarnas innehåll. Då vi har 

formulerat ett syfte med frågeställningar, utgör detta en ram för vad vi letar efter i bloggarna. 

Utifrån denna begränsning, har resultatet sedan styrts av vad de unga kvinnorna skrivit i sina 

bloggar.  

Vi har valt att framställa resultatet i form av kvalitativ data. Kvalitativ forskning avser att 

fånga innebörder och tolkningar på ett djupare plan i till exempel texter och bör inte användas 

vid försök att beskriva storlek, mängd eller kvantitet i ett forskningsprojekt (Olsson & 

Sörensen, 2008).  
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Tabell 1: tabellen illustrerar hur forskarna använt sig av kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsbärande enhet 
Kondenserad 

meningsbärande enhet 
Kod Tema 

”Va ska jag göra, vart ska 
jag ta vägen.Jag är så 
frustrerad, jag vet inte vart 
jag ska göra av alla 
känslor” 

Hon upplever känslokaos Känslokaos De unga kvinnornas 
upplevelser av vad som 
föranleder självskador 

”Idag har jag fruktansvärt 
mycket ångest. obehaget i 
min kropp bara skriker 
efter en väg ut” 

Hon har ångest och 
behöver släppa ut den 

Ångest  

”Heroinister, 
matmissbrukare, rakblad. 
Allt är ett beroende. När 
man faller tillbaka, om 
man gör det, så blir det 
alltid värre än innan.” 

Hon ser självskadebeteendet 
som ett beroende som alltid 
blir värre efter återfall 

Beroende De unga kvinnornas 
upplevelser av det egna 
självskadebeteendet 

”Jag har komplex och 
hatar kroppen jag skapat 
själv. Jag har själv gjort 
varje förbannat ärr på min 
kropp. Det är mitt och 
ingen annans fel att jag ser 
ut som jag gör. Det är mitt 
och ingen annans fel att 
ingen någonsing kommer 
säga att jag är vacker. Hur 
ska jag kunna förlåta mig 
själv? Hur ska jag kunna 
älska samma person som 
skadat mig så svårt?” 

Hon har komplex för sin 
kropp, klandrar sig själv för 
ärr samt tror inte att någon 
kan tycka hon är vacker 

Negativ kroppsuppfattning 

 

Självskadebeteendets 
påverkan på de unga 
kvinnornas självbild 

”Jag får ofta frågor om 
varför jag 
skär mej.de är också 
många som 
tror att hela självskade 
grejjen är 
en trend som unga 
människor använder sig av 
för att få upp  
märksamhet” 

Andra tror att hon skär sig 
för att få uppmärksamhet 

Misstas vara 
uppmärksamhetssökande 

 

Omgivningens inverkan på 
de unga kvinnornas självbild 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Målsättningen har varit att ge en bred och rättvis bild utifrån de bloggar vi läst. Vi har i 

undersökningen inkluderat all information som svarat mot vårt syfte. Detta för att inte 

förvränga eller påverka resultatet. Citat och referenser har återgivits korrekt för att otydlighet 

gentemot upphovsmannen inte ska förekomma. Vi har dock valt att avidentifiera bloggarna 

genom att ge dem nya namn. Detta för att skydda deras integritet. Vi har inte klargjort vilken 

bloggare som är upphovsman till vilket citat. Dock finns bloggarnas webbplats att tillgå i 

bilaga 1. 
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7 Resultat 

Resultatet bygger på innehåll från nio bloggar av unga kvinnor i åldrarna 17- 27 år. Enligt 

sökningen på bloggportalen matchar dessa nio bloggar urvalskriterierna. Då vi följer några av 

bloggarna under en längre tid, kan åldern på en och samma bloggare variera. Detta illustreras i 

citaten, då åldern på citatets upphovsman kan skifta. Genom innehållsanalysen finner vi fyra 

tema utifrån bloggarnas berättelser: de unga kvinnornas upplevelser av vad som föranleder 

självskador, de unga kvinnornas upplevelser av det egna självskadebeteendet, 

självskadebeteendets påverkan på de unga kvinnornas självbild samt omgivningens inverkan 

på de unga kvinnornas självbild. 

 

7.1 De unga kvinnornas upplevelser av vad som föran leder självskador 

En övervägande majoritet av de unga kvinnorna beskriver ångest som den dominerande 

känslan innan de avsiktligt skadar sig. De uppger att självskadorna ofta görs för att lindra 

dessa smärtsamma ångestkänslor, som beskrivs som outhärdliga. Följande citat är hämtat från 

en bloggare som försöker att få sina läsare att förstå hennes ångest: 

 
Jag brukar förklara det som om du har en ballong innanför huden som någon blåser upp med 
riktigt mycket luft, tillslut blir trycket så hårt att man inte får plats i sig själv och smärtan pumpar i 
varenda ådra i hela kroppen, enda sättet att bli av med den är att slå hål på ballongen, dvs. skära 
sig. 

Greta, 18 år 

Självskadorna beskrivs även som konsekvenser av och uttryck för andra smärtsamma känslor. 

Ibland blir det tydligt för läsaren vilka specifika känslor som är aktuella, men vid andra 

tillfällen vet inte bloggarna själva hur de ska förklara sina känslor. De unga kvinnorna har alla 

gemensamt att de skadar sig i syfte att befrias från sina känslor. Bloggarna beskriver att de 

genom akten upplever känslor av lättnad och inre frid efteråt. Det blir tydligt, efter flera av de 

unga kvinnornas beskrivningar, vilken effektiv ångest- och känslolindring 

självskadebeteendet innebär för dessa unga människor. Följande citat beskriver lättnaden en  

självskada kan skänka: 

 
De e så skönt att dra ett rakblad mot armen känna smärtan dra en gång till känna hur blodet 
längst med armen hur de kommer blod i vågor hur de rinner längs med armen ner mot handflatan 
för att sedan rinna längs med fingrarna och sen droppa från fingertopparna...med varje droppe 
som faller från mina fingrar fallar också en sten från mitt hjärta.om man bara kunde för klara den 
lättnad man känner av de… de e som en inre frid  

     Lisa, 19 år 
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Oro, frustration, irritation, ilska, panik, sorg, förtvivlan och hopplöshet är alla känslor som 

kan föranleda självskadebeteende enligt bloggarna. Att skada sig själv kan vara ett sätt att 

uttrycka känslor som personen inte klarar av att verbalisera eller uttrycka på andra sätt. En av 

bloggarna beskriver att hon skär sig i stället för att gråta. En annan kan inte prata om sina  

smärtsamma känslor, i stället skadar hon sig. En ung kvinna beskriver detta enligt följande: 

 
Jag vill bara skrika, men jag kan inte. Det är sjukt att jag kan skända och plåga min kropp, hata 
mig själv mm, men inte skrika. Där har jag en inre spärr som säger nej. 

Fatima, 21 år 

Ibland handlar det om känslor som individen inte kan tyda. Överväldigande känslor som är 

odefinierbara skapar ett känslokaos vilket beskrivs av många av de unga kvinnorna. Då 

upplevelser av dessa känslor trappas upp av att de inte kan verbaliseras, beskriver de unga 

kvinnorna självskador som enda utväg för att ta kontroll över sin situation.  

Att erfara psykisk smärta beskrivs av många som outhärdligt. Att orsaka sig fysisk smärta i 

syfte att distansera den inre plågan, beskrivs av bloggarna som en orsak till 

självskadebeteende. Detta för att uppleva kontroll över smärtsamma känslor och inre kaos. De 

berättar att den kroppsliga smärtan blir mer konkret och därför lättare att hantera. En av 

bloggarna skriver att hon inte upplever någon kontroll i sitt liv, bortsett från den kontroll 

självskadandet ger henne. Följande citat illustrerar detta: 

 
Jag har ingen kontroll över mitt liv, allt är så osäkert.känns som att gå på en fallfärdig bro och 
inte veta om nästa steg är det sista jag någonsin kommer ta.Jag står inte ut, jag kan inte ha det så 
här.måste få kontroll över nått. Den enda kontroll jag vet och känner till är mitt självdestruktiva 
beteendesom jag nätt och jämmt klarat mej ur levande.Nu när jag kämpar för ett nytt liv utan 
självmisshandel känns det som om jag inte längre har någon kontroll.Ångesten är olidlig. Vad ska 
jag göra, vart ska jag ta vägen.jag är så frustrerad, jag vet inte vart jag ska göra av alla 
känslor.jag känner mig som en bomb redo att expodera. 

Lisa, 19 år 

Negativa känslor inför den egna personen är ett annat ämne som tas upp i bloggarna. Flera av 

de unga kvinnorna beskriver självskadande på grund av dåligt självförtroende, dålig 

självkänsla eller som ett uttryck för självhat. Att straffa sig själv efter att ha gjort bort sig eller 

efter ett personligt misslyckande anges som en anledning till beteendet. Ibland är avsikten 

även att straffa någon annan. Att vara ensam, utan sällskap beskrivs ofta föranleda ångest och 

självskador. Dels för att individen inte känner samma behov av att skada sig i sällskap med 

andra, men även för att hon upplever sin ångest starkare i situationer av ensamhet. Även 

känslor av ensamhet och övergivenhet i situationer individen fysiskt befinner sig bland familj 

och vänner, uppges föranleda självskador hos dessa unga kvinnor. När de upplever att ingen 
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undrar hur de mår eller att de inte har någon att prata med, uppstår dessa känslor. Nästintill 

samtliga av bloggarna, beskriver på olika sätt ensamhetskänslor innan de skadat sig. 

 Självskadandet kan även fylla en renande funktion. En ung kvinna beskriver att hon känner 

sig ful och äcklig och att hon därför skär sig, för att rena sig själv. Hon beskriver att hon 

tänker sig att varje gång som hon skär sig så bildas det nytt och rent blod. På liknande sätt 

beskriver en av bloggarna hur hon känner när hon vill skada sig själv. Detta skildrar hon med 

följande citat:          

 
Idag känner jag mig mest skitig, äcklig, ful, fel. Som vanligt. Jag vill skrubba mig, ömsa skinn, 
byta skinn, bli min egen… Jag vill bara skära upp armarna… 

Kim, 18 år 

En annan bloggare beskriver hur hon triggas igång av att se andra personers ärr eller att läsa 

om eller se självskador på film. 

     Sammanfattningsvis anges ångest som den vanligaste faktorn till självskador. Det kan även 

vara ett uttryck för andra smärtsamma känslor och genom självskadan uppnår individen en 

känsla av lättnad och inre frid. Många av de unga kvinnorna uppger ensamhetskänslor inför 

tillfället för självskada.  

 

7.2 De unga kvinnornas upplevelser av det egna själ vskadebeteendet 

Som följande citat illustrerar, har självskadebeteendet en starkt beroendeframkallande effekt: 

 
Jag blev så beroende av skärandet att jag aldrig gick någonstans utan ett rakblad i fickan. 
Rakbladet blev som en trygghet 

Lisa, 19 år  

 Detta är någonting som samtliga av de nio bloggarna beskriver. De skriver om beteendet i 

termer av missbruk, beroende och drogliknande verkan. De unga kvinnorna berättar om 

vilken kamp de utkämpar för att försöka uthärda sin smärta utan självskador. Gång efter 

annan lovar de sig själva och människor i deras närhet att aldrig mer skada sig. Samtidigt 

beskriver de att begäret eller suget efter självskadandet är stort och att tanken på att skada sig 

själv är nära till hands i svåra situationer. Här beskriver en av de unga kvinnorna sitt 

beroende: 

 
Suget att skära mej finns med mej varenda dag. att dra det kalla vassa bladet mot min varma 
mjuka hud. att se huden öppnas i ett gap. med blod som pumpas ut för varje slag som mitt hjärta 
slår… men för varje återfall hamlar jag precis där jag började. i ett missbruk utan kontroll. ett 
missbruk av blod och rakblad. när de var som värst skar jag mej flera gånger om dan. satt på 
toaletten i skolan och skar mej själv.. jag hade i princip ingen kontroll. 

Lisa, 19 år 
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Samtliga bloggare i studien beskriver tankar på och önskningar om att lära sig att hantera sina 

smärtsamma känslor utan destruktiva mönster, men säger sig inte ha verktygen att klara av 

det. De anser att självskadandet är den mest effektiva ångestdämparen, men samtidigt är de 

medvetna om att det är en kortsiktig lösning. 

     Självskadebeteendet uppges även användas som en överlevnadsstrategi. En bloggare 

beskriver att hon skär sig för att hålla tankar på att ta sitt liv ifrån sig. Hon beskriver 

rakbladen som sina livsredskap, som sin livlina. En annan berättar att hon skär sig i stället för 

att ta sitt liv, då hon inte vill såra de människor som står henne nära. Tankar på döden tycks 

vara närvarande i stunder av känslokaos för många av bloggarna. De förmedlar en ambivalens 

inför att vilja leva eller dö.  En bloggare beskriver detta känslokaos genom följande citat: 

 
Det slår med sådan kraft och gör att mina känslor blir så intensiva att jag inte kan hantera dem. 
Det slutar med dödslängtan för det tror jag är enda utvägen från det extrema helvetet och 
smärtan. 

      Fatima, 20 år 

Bloggarna har olika metoder för att försöka bemästra sina smärtsamma känslor. Några av de 

unga kvinnorna beskriver bloggandet som att skriva av sig. De ser detta som en metod för att i 

stunden hantera sin ångest istället för att skada sig. Andra försök till att hantera sina känslor är 

genom samtal och stöd från vänner och familj. En bloggare beskriver dock svårigheterna med 

att be om hjälp från andra enligt följande: 

 
Jag är väldigt beroende av att andra ringer upp, kommer till mig, avbryter min ångest, för att den 
ska kunna brytas utifrån. När jag skär mig så bryter jag själv ångesten… 

   Alice, 19 år 

En ung kvinna berättar om att hon föreläst om sitt självskadebeteende. Detta uppfattade hon 

som stödjande. Även mer destruktiva sätt för att hantera ångest anges, så som 

självmedicinering med tabletter och alkohol, sexuellt riskbeteende samt frosseri av mat. En av 

bloggarna beskriver ansträngningar till att sluta skära sig men att hon upplever det svårare att 

sluta för varje försök. Saknaden efter att skada sig upplevs vara stor, då personen lyckats 

avstå. Detta leder många gånger till återfall.  

För att sammanfatta detta tema beskrivs självskadebeteende av de unga kvinnorna som ett 

beroende. De skildrar en kamp att försöka stå emot, men begäret efter att skada sig själv 

upplevs stort då självskadebeteende ses som den mest effektiva ångestdämparen. 

Självskadebeteende anges av många av de unga kvinnorna som ett sätt att överleva och härda 

ut i stället för att ta sitt liv. De unga kvinnorna upplever sig sakna andra verktyg för att dämpa 
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sina smärtsamma känslor. Försök till att hantera dessa på andra sätt skildras. Att skriva av sig 

eller att använda negativa metoder i form av alkohol- och drogintag beskrivs. 

 

7.3 Självskadebeteendets påverkan på de unga kvinno rnas självbild 

Självhat eller självförakt anges vara vanliga känslor hos bloggarna. De hatar sig själva för 

sina destruktiva beteenden, vilket ofta leder till ännu fler självskador. Skam över det egna 

sättet att hantera problem och smärtsamma känslor beskrivs. De upplever skam inför sig 

själva och inför människor i deras omgivning. En av de unga kvinnorna beskriver att hon 

skäms inför sin sambos vänner. Funderingar som Vad känner mina föräldrar när de ser på 

mig? beskrivs av andra. De upplever sina destruktiva mönster som socialt olämpliga och 

känner ofta att de inte passar in bland andra friska människor. En känsla av att bära en mask 

och låtsas att vara någon annan är något som beskrivs. En ung kvinna skriver om upplevelser 

av att infektera med sin destruktiva närvaro. Rädsla för att såra andra skildras också. En ung 

kvinna berättar om sina tankar om att inte kunna skydda sin pojkvän från den vanmakt som 

hon själv orsakar honom genom sina självskador.  Även en rädsla om att viktiga personer i 

omgivningen ska ge upp och överge personen skildras. Detta beskrivs i följande citat: 

 
Idag ä självhatet alltför starkt. Jag står inte ut med mig själv och jag kan inte komma ifrån den 
gnagande oroskänslan över att människorna runt mig inte heller kommer att stå ut med mig utan 
att tröttna och ge upp. Kanske kommer dom leta upp nya bekantskaper som inte är riktigt lika 
hopplösa som jag. Inte lika ynkliga, patetiska, trasiga… 

Katarina, 23år 

Flera av de unga kvinnorna identifierar sig med sitt självskadebeteende. Tankar som Vem är 

jag utan alla sår på kroppen beskrivs, liksom att det självskadande beteendet är en viktig del 

av identiteten. Det känns konstigt att inte ha sår på armarna beskriver en av bloggarna efter 

en tids uppehåll från sitt destruktiva beteende. En annan beskriver avsaknad av samtalsämnen 

som inte berör destruktivt beteende och vet inte vad hon annars ska samtala med sina vänner 

om.  

Flera av de unga kvinnorna skildrar funderingar angående sitt utseende. De berättar om 

negativa kroppsuppfattningar och skuldbelägger sig själva för att ha förstört sin kropp. 

Följande citat är hämtat från en blogg, där författaren beskriver hur hon ser på sin kropp: 

 
Jag sitter och studerar min kropp. Mina ben. Min mage. Mina bröst. Mina axlar. Mina armar. Det 
är ingen vidare vacker syn. För första gången på länge så ser jag verkligen hur många ärr jag 
har. Hur mycket jag skadat ytan på kroppen genom det jag gjort med den… Det känns helt enkelt 
som att min kropp inte är min. Och den ser inte ut som jag vill att den ska se ut heller. Det kommer 
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den aldrig göra. Jag har ju för alltid förstört min kropp och täckt den med fula små och stora 
röda, bruna och vita märken. 

Alice, 17 år 

Bloggarna har funderingar kring hur de ska förhålla sig till sina ärr och hur andra 

personer ser på dem. Upplevelser av att den egna kroppen är onormal och att den känns 

främmande beskrivs. Många försöker gömma sina ärr och någon beskriver att hon 

känner sig blottad när andra ser hennes ärr. En ung kvinna omtalar att hon tycker att det 

är skönt att hon inte behöver visa sina armar på sitt arbete. Följande citat beskriver hur 

en ung kvinna funderar kring sina ärr och sin självbild: 

 
Jag har komplex och hatar kroppen jag skapat själv. Jag har själv gjort varje förbannat ärr 
på min kropp. Det är mitt och ingen annans fel att jag ser ut som jag gör. Det är mitt och 
ingen annans fel att ingen någonsin kommer säga att jag är vacker. Hur ska jag kunna 
förlåta mig själv? Hur ska jag kunna älska samma person som skadat mig så svårt? 

Fatima, 21 år 

Sammanfattningsvis beskriver de unga kvinnorna självhat och självförakt. De upplever en 

negativ kroppsbild och skam över sitt sätt att hantera sina smärtsamma känslor. Flera av 

bloggarna beskriver identifiering med det egna självskadebeteendet och funderingar kring hur 

de ska förhålla sig till sina ärr och sargade kroppar.  

 

7.4 Omgivningens inverkan på de unga kvinnornas sjä lvbild 

Det är vanligt att de unga kvinnorna beskriver upplevelser av att deras negativa självbild 

bekräftas av andra. Detta är något som skildras i blogginlägg berörande både möten i 

vardagen och med vården. Upplevelser av att bli illa behandlad på grund av sina självskador 

är frekventa. De unga kvinnorna beskriver att klasskamrater undviker dem sedan de fått 

vetskap om skärsåren. Känslor av att behöva gömma sina sår och anklagelser för att de endast 

försöker få uppmärksamhet beskrivs. En av de unga kvinnorna berättar om en reaktion hon 

fått av en klasskompis efter att av misstag visat sin ärrade arm:  

 
Jaha… du är en såndär…” efterföljt av en stor suck…hon har undvikit mig sedan dess. Jag blir så 
trött på dessa fördomar folk har om personer som skär sig. 

Sofia, 24 år 

En bloggare berättar om trakasserier och förolämpningar varje dag. Hon beskriver att hon blir 

mobbad och att hon inte vågar vara den hon är. Hon känner skam och drar sig undan. 

Följande citat beskriver en bloggares tankar om hur människor bemöter henne. Hon hör 

kommenterar om hennes självskador, men ingen vågar prata om hur hon mår och orsaken 

bakom det destruktiva beteendet. Hon upplever att ingen försöker att förstå varken hennes  
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beteende eller mående:  

 
Du ser mina skärsår, ärren, blåmärken. Skakar på huvudet. Det som finns till allmän beskådan, 
det är bara  tippen på isberget. Du vågar inte dyka under ytan 

Alice, 18 år 

Flera av de unga kvinnorna skildrar möten med vården där deras negativa självbild bekräftas 

och förstärks. Erfarenheter från olika vårdinstanser beskrivs, så som möten på vårdcentral, 

akutmottagning och inom psykiatrisk vård. Situationerna som skildras är ofta negativa och 

bloggarna upplever att vårdpersonalen anser att de är konstiga och onormala. Då de uppfattar 

att vårdarna är okunniga och inte förstår sig på deras självskadebeteende, blir känslorna av att 

vara onormal ännu mer påtaglig samtidigt som de upplever ilska och frustration över att hela 

tiden mötas av bristande kunskaper och oförstående kommentarer. En ung kvinna uttrycker i 

sin blogg sitt missnöje över personalens okunskap enligt följande citat: 

 
Själv tycker jag att de borde ha ett hum om vad självskador är, och vad deras jobb i 
sammanhanget är. Men icke. Ännu ett fiasko från personalen på akutmottagningen. 

Alice, 19 år 

En annan bloggare efterlyser mer kunskap om självskadebeteende bland sjukvårdspersonal 

efter att hon träffat en sjuksköterska på en vårdcentral. Sjuksköterskan hade vid omläggning 

av den unga kvinnans självorsakade skärsår, reagerat med kommentaren Men usch, varför gör 

du såhär? Du som är så söt. Bloggaren beskriver till följd av detta funderingar på om 

personer som arbetar inom vården inte får lära sig någonting om självskadebeteende. 

Vårdpersonal som uttrycker sitt missnöje över de unga kvinnornas skärsår skildras av flera  

bloggare. En av de unga kvinnorna berättar om detta i följande citat: 

 
…fel är det av den manliga skötaren att kläcka kommentarer som ”Nu är du väl nöjd när du skurit 
dig så du får lite uppmärksamhet här av X när hon plåstrar om dig, det är väl det du 
vill…*hånflin* efter att jag precis haft sån ångest så jag blev tvungen att göra mig själv illa.Jag 
känner hur tårarna brinner innanför ögonlocken och jag får koncentrera mig på att inte ge 
gubbfan en rak höger. Istället frågar jag honom om han verkligen tror att jag skär sönder mina 
armar för att jag tycker att det är så jävla kul? Jag får svaret; ”Ja, det verkar ju så”. Och hela 
tiden hånskrattar han för att visa sitt missnöje över ”dessa besvärliga tjejer” som han så fint 
uttrycker sig. Med det menar han oss tjejer som vistas på avdelningen på grund av 
självskadebeteende. Är det dags att göra någonting snart kanske? Eller ska förnedringen få 
fortgå? 

Katarina, 23 år 

Bilden av att unga kvinnor skadar sig själva för att få uppmärksamhet, beskrivs alltså 

fortfarande leva kvar inom sjukvården. De unga kvinnornas berättelser om anklagelser från  

 

 



  
21(31) 

 

 

vårdare styrker detta. Följande citat är ännu ett tydligt exempel: 

 
Läkarbesök idag. Missnöje över det stora antalet nya djupa skärsår över mina armar ben och 
mage. Missnöje, missnöje, missnöje. Rynkade pannor och sura miner. 

   Alice, 17 år 

De unga kvinnorna uppfattar anklagelserna som en bekräftelse på sina upplevelser av att vara 

värdelösa. De skriver om uppläxningar från sjukvårdspersonal som lägger ännu mer skuld på 

dem. En av de unga kvinnorna berättar om detta i sin blogg:  

 
 Detta är ju hopplöst. Förstår du inte att du inte kan fortsätta så här!? Det är ju rent av 
meningslöst att bara sy ihop dig, du kommer ändå tillbaka lika trasig nästa dag…” Ja, jag är 
meningslös och värdelös och hopplös, det vet jag redan. Tack för den bekräftelsen. 

Alice, 18 år 

De upplever att deras självförakt verifieras av att de bemöts med ignorans genom att de inte 

får den hjälp de behöver. En ung kvinna berättar om situationer där hon på akuten gång på 

gång ber om hjälp utan att bli sedd eller lyssnad på. Inte förrän hon skadar sig själv får hon  

hjälp som hon önskat. En annan ung kvinna beskriver vårdpersonalens ignorans med följande 

citat: 

 
Nu när jag tänker efter. Har nog inte en enda vårdpersonal frågat hur jag mår. 

 Sofia, 24 år 

Bloggarna beskriver erfarenheter av att, i egenskap av själdestruktiva patienter, bemötas av 

okunskap och elaka kommentarer. En av de unga kvinnorna beskriver att hon söker förståelse 

för - och bekräftelse på sitt självskadebeteende hos vårdare. Hon berättar att hon gång på gång 

får uppleva att denna önskan inte infrias. I sin blogg skriver hon öppet till 

sjukvårdspersonalen: 

 
Så jag behöver att ni slutar klanka ner på mig, jag gör det tillräckligt själv. Visa inte ert missnöje 
för mig, jag är tillräckligt missnöjd som det är själv. 

Alice, 18 år 

Känslor av att inte kunna lita på vårdpersonalen beskrivs till följd av dåligt bemötande. De 

beskriver att de blir hånade och utsätts för förlöjligande kommentarer, så som Är du inte lite 

för gammal för såna här löjliga saker? och Men inte nu igen efter att ha inkommit till en 

akutmottagning eller vårdcentral efter självskador. Bloggarna vittnar också om orättvisa 

behandlingar från sjukvårdspersonalens sida. En ung kvinna skriver om när en läkare sydde 

igen hennes sår utan bedövning, efter en självorsakad skada. Han kommenterade detta enligt  
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följande:  

 
Bedövning?? Du gillar väl det här” 

Sofia, 24 år 

För att sammanfatta detta tema bekräftas de unga kvinnornas självbild av omgivningen. 

Bloggarna uppger negativt bemötande från vårdpersonal, så som oförstående kommentarer, 

okunnighet, skuldbeläggande och ignorans. Detta spär på de unga kvinnornas självförakt. 

Önskningar om förståelse och bekräftelse från vårdpersonal efterfrågas. När detta inte sker 

upplever individen misstro till vården. 

 

8 Diskussion   

I följande avsnitt presenterar vi en diskussion av den valda metoden samt en 

resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras med stöd av bakgrunden och Erikssons 

(1994) lidandebegrepp som teoretisk utgångspunkt. Vidare formuleras slutsats, praktiska 

implikationer samt förslag till vidare forskning. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Den metod som använts i undersökningen är induktiv kvalitativ innehållsanalys. Allt material 

har lästs av båda författarna för att nå konsensus avseende tolkning av bloggmaterialet. Då vi 

genom innehållsanalysen skapat oss en helhetsbild av det insamlade materialet innan vi valt ut 

meningsbärande enheter, har sammanhanget bevarats genom hela analysprocessen. På detta 

sätt har resultatet beskrivits utifrån bloggarnas upplevelser i det sammanhang som de unga 

kvinnorna befinner sig i. Då vi direkt studerar det som är föremål för vår undersökning, alltså 

blogginläggen, riskerar vi inte att använda oss av redan tolkat material. Bloggarna kan välja 

att vara anonyma och behöver därför inte stå till svars för vad de skriver. Anonymiteten kan 

göra dem mer ärliga och öppna i sina inlägg och detta kan öka tillförlitligheten av det material 

vi studerar. Detta skulle även kunna vara en nackdel, då falsk identitet skulle kunna uppges, 

liksom att bloggaren kan överdriva, fantisera och hitta på. Vi har dock inte uppmärksammat 

någon skillnad i graden av öppenhet och detaljrikedom hos bloggarna beroende på deras 

anonymitet. Vi anser alltså inte att de öppna identiteterna har påverkat resultatet. Eftersom vi 

studerar bloggarnas egna berättelser har vi för avsikt att spegla patientperspektivet. 
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En fördel med datainsamlingen är att de unga kvinnorna inte har kunnat påverkas av vårt 

arbete då vi har studerat deras blogginlägg. De har inte haft någon vetskap om att deras inlägg 

använts i denna undersökning. Vi ser därför ingen risk att de skulle uttrycka falska uppgifter i 

försök att påverka resultatet. Genom att bloggarna skriver fritt, blir de inte styrda av 

forskarens frågor. En nackdel med den valda metoden är att informationen som inhämtas från 

bloggarna inte kan kompletteras så som vid intervjuer. Därför kan inte heller eventuella 

oklarheter bli tillrättalagda. 

Genom att analysen av materialet sker induktivt styrs innehållet i uppsatsens resultat av de 

upplevelser vi finner centrala hos bloggarna. I blogginläggen återges en direkt bild av 

händelser och upplevelser. På det sättet får vi ta del av det som bloggarna känner och tänker i 

skrivandets stund, vilket ofta är i nära anslutning till den upplevelse som beskrivs. Det ser vi 

som en fördel i och med att en beskrivning av en situation kan förändras med tiden, om 

bloggaren i efterhand återberättar sin upplevelse. Vi har analyserat materialet utifrån det 

manifesta innehållet i blogginläggen för att komma så nära de unga kvinnornas egna 

berättelser som möjligt. Nackdelen med detta är att underförstådda meningar kan ha gått 

förlorade igenom analysen.  

Resultatet bygger på innehållet från de bloggar vi har studerat, och kan inte sägas vara 

generellt för alla med självskadebeteende. Resultatet ska ses som en beskrivning av dessa 

individers samlade upplevelser. Vi måste beakta att de unga kvinnor som vi har studerat är 

medvetna om sitt beteende och skadar sig repetitivt. Deras medvetenhet kan till viss del bero 

på att de är pålästa inom ämnet. Det som bloggarna uttrycker kan vara påverkat av 

information från så väl sjukvården, som internet och bekanta.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Mycket av det som de unga kvinnornas beskriver om faktorer som föranleder självskador 

återfinns i tidigare vetenskap. Smärtsamma känslor så som ångest uppgavs av bloggarna vara 

den vanligaste predisponerande faktorn till självskadebeteende. Detta kan läsas i den 

vetenskapliga litteraturen hos flera forskare (Gardner & Gardner, 1975; Favazza, 1989; Allen, 

1995). Traumatiska händelser kan ligga till grund för ångesten och de smärtsamma känslorna 

och orsaka att individen senare utvecklar ett självskadebeteende (Marklund, 2001; Rissanen, 

Kylmä, & Laukkanen, 2008). Självskadorna kan vara ett uttryck för det livslidande individen 

upplever till följd av smärtsamma upplevelser. Något som vårt resultat påvisar är att 
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självskadebeteende kan vara ett sätt att överleva. Flera av de unga kvinnorna beskriver att de 

skadar sig själva som sista utväg för att undvika att ta sitt liv. Detta är någonting som de 

tydligt påpekar, vilket vi anser tyder på att detta beteende används som en copingstrategi. 

Bloggarna är medvetna om att självskadebeteendet är destruktivt men använder sig ändå av 

det för att bli av med andra känslor som upplevs vara värre. På så sätt klarar de unga 

kvinnorna att härda ut sin tillvaro och hålla självmordstankarna på avstånd. Detta är en 

förklaring som vi inte funnit i den studerade litteraturen. 

Vi kommer i följande text att analysera självskadebeteende utifrån Erikssons (1994) 

lidandebegrepp, innehållande livs-, sjukdoms- och vårdlidande samt lidandets kamp. Utifrån 

lidandeperspektivet kan självskadebeteende förstås som ett sätt att hantera ett livslidande. 

Eriksson (1994) menar att ett livslidande berör hela individens livssituation och kan utgöras 

av ett hot om förintelse. En individ kan förintas på olika sätt, bokstavligt men också 

metaforiskt. Att inte bli sedd kan för individen innebära ett hot om att förintas (Eriksson, 

1994). Ensamhetskänslor beskrivs av flera av de unga kvinnorna vars bloggar vi har studerat. 

Detta kan tolkas som en form av livslidande. Även de upplevelser av ångest och andra 

plågsamma känslor som beskrivs, kan vara uttryck för det livslidande som de unga kvinnorna 

upplever. Självskadebeteendet blir ett sätt att leva med och kontrollera det livslidande de 

känner. Genom att skära sig dämpar de sina smärtsamma känslor, men de når inte 

grundorsaken till livslidandet.  De hanterar således inte sitt livslidande och sin smärta på 

längre sikt. 

Självskadebeteendet i sig ger sen upphov till ytterligare lidande, ett så kallat 

sjukdomslidande, hos de unga kvinnorna. Det utgörs enligt Eriksson (1994) av det lidande 

som orsakas till följd av sjukdom eller ohälsa.  Självskadebeteendet präglas av en ambivalens 

hos individen, då hon är medveten om vilken skada det orsakar, men samtidigt vill uppleva 

den lindring som självskadandet ger. Konsekvenserna av en självorsakad skada är upplevelser 

av skuld och skam. Därmed följer låga tankar om sig själv, då detta beteende inte stämmer 

överens med ideal om värdighet. Detta leder i sin tur till ännu fler självskador för att lindra 

skammen och den redan negativa självbilden förstärks och bekräftas återigen. 

De negativa självbilderna som bloggarna beskriver, bekräftas i möten med vården. Elaka 

kommentarer beskrivs och det blir i resultatet tydligt hur de som patienter utsätts för 

vårdlidanden. Eriksson (1994) menar att patienter ofta utsätts för denna typ av lidande på 

grund av vårdarens okunskap. Detta är med stor säkerhet en bidragande orsak i flera av 
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bloggarnas fall. Vi ser en tydlig koppling mellan fördomar och dåligt bemötande, där vårdare 

ger uttryck för sina feltolkningar. Till följd av ignorans, ovärdiga kommentarer och 

skuldbeläggningar, beskriver bloggarna hur deras negativa tankar om sig själva växer. De blir 

ännu mer övertygade om att deras upplevelser av att vara värdelösa stämmer överens med 

verkligheten. Utebliven vård och växande negativa självbilder är tydliga uttryck för det 

vårdlidande som dessa unga kvinnor utsätts för.  

Eriksson (1994) beskriver att lidandets kamp försvåras av människans ofrihet att självklart 

välja det goda framför det onda. I detta sammanhang väljer vi att låta självskadandet stå som 

symbol för det onda. Det blir svårt för den självskadande individen att i smärtsamma stunder 

välja bort att skada sig själv. För att kunna göra det valet, måste hon våga möta sitt lidande 

och utsätta sig för det kaos som lidandet innebär. Den självskadande personen måste våga 

avstå från att skada sig för att kunna finna alternativa medel att hantera sin smärta med och för 

att möjliggöra hälsa. För att våga möta denna lidandets kamp, kan individen vara i behov av 

stöd från sjukvården. 

Till skillnad från tidigare vårdvetenskapliga studier fokuseras upplevelsen av 

självskadebeteende som ett beroende och en copingstrategi i de bloggar vi studerat. Enligt 

vårt resultat är önskningar om att bryta självskademönstret centralt hos dessa individer. Vi 

anser med denna undersökning som underlag, att detta beteende är viktigt att upptäcka i ett 

tidigt stadium, innan ett beroende utvecklats. Detta för att de unga kvinnorna ska stödjas i att 

hitta andra strategier för att hantera sina känslor och problematiska upplevelser.  Vi anser att 

sjuksköterskor har en viktig roll i att tidigt uppmärksamma och vårda patienter med 

självskadeproblematik. Då Sjuksköterskor inom många områden inom vården kommer i 

kontakt med denna patientgrupp (Cook, Clancy & Sanderson, 2004), menar vi att de har en 

unik position och möjligheter att fånga upp och hjälpa dessa patienter.  

 

8.3 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur unga kvinnor kan uppleva sitt självskadebeteende. 

De vanligaste faktorerna som leder till självskador anges av bloggarna vara upplevelser av 

ångest eller känslokaos samt ensamhet. Flera av de unga kvinnorna beskriver självskador som 

ett sätt att härda ut och undvika att ta sitt liv. I resultatet framkommer beteendet som ett 

beroende. Samtliga nio bloggare skildrar en önskan om att hitta andra strategier för att hantera 

sitt lidande. Insikten om hur och verktyg för detta saknas, då självskador av bloggarna 
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upplevs som den överlägset bästa copingstrategin för att hantera ångest och andra 

smärtsamma känslor. När dessa individer kommer i kontakt med vården, beskriver de 

erfarenheter av att behandlas med ignorans, okunskap och skuldbeläggande kommentarer. 

Detta späder på de redan negativa självbilderna som dessa unga kvinnor beskriver.  

Den här uppsatsen kan ge en ökad förståelse för unga kvinnor med självskadebeteende och 

deras problematik. Denna förståelse kan vara till nytta för vårdpersonal i möten med dessa 

unga kvinnor så att individen bakom beteendet blir sedd. Med ökad kunskap om 

självskadebeteende hos sjuksköterskan, kan den självskadade individen bli bemött med 

förståelse för sitt beteende. 

 

8.4 Praktiska implikationer 

Resultatet visar att de unga kvinnorna med självskadebeteende uppfattar att de i mötet med 

vården blir ignorerade och utsätts för elaka kommentarer. Förklaringen till de unga 

kvinnornas upplevelser kan ligga i vårdpersonalens brist på kunskap. McAllister, Creedy, 

Moyle och Farrugia (2002) samt McCann, Clark, McConnachie och Harvey (2007) anser att 

behovet av kunskap om självskadebeteende är stort bland sjuksköterskor. I många fall brister 

empatin för patienterna då personalen besitter otillräcklig förståelse för detta beteende 

(McAllister et al., 2002). Då sjuksköterskor har bristande förståelse för individer med 

självskadebeteende, handlar de utifrån okunskap och förstår inte konsekvenserna av det egna 

beteendet (McAllister et al., 2002). Negativa attityder bland vårdpersonal kan påverka 

omvårdnaden och uppfattas ofta av patienterna (Rayner, Allen & Johnson, 2005; McCann et 

al., 2007) Hur dessa patienter bemöts, kan vara avgörande för huruvida de i framtiden söker 

ytterligare vård (McAllister et al., 2002).  

När den självskadande individen bemöts av okunskap och ignorans, saknas det 

vårdvetenskapliga grundantagandet att människan är en enhet av kropp, själ, psyke och ande 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Sjuksköterskans arbete bör 

bygga på en helhetssyn av patienten (Socialstyrelsen, 2005). Det är i mötet mellan vårdgivare 

och vårdtagare av allra största betydelse att människan blir sedd i sin helhet (Dahlberg et al., 

2003). Därför anser vi att det är av stor vikt att dessa människor blir bemötta värdigt, och att 

människan bakom självskadorna uppmärksammas. För att vårdaren ska kunna bemöta 

patienten på ett värdigt sätt, blir kunskap och förståelse för den självskadande individen 

ovärderligt. Genom att utbilda allmänsjuksköterskor inom detta område förbättras 
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förutsättningarna för att identifiera och i längden hjälpa unga kvinnor med 

självskadebeteende. Därför anser vi, med stöd av McCann, Clark, McConnachie och Harvey 

(2007) att denna kunskap i allra högsta grad bör tillhöra allmänsjuksköterskans 

kunskapsområde.  

 

8.5 Förslag till vidare forskning 

Då förståelse för patienter med självskadebeteende brister i den kliniska verksamheten 

påverkas patienterna negativt. Rädsla, ilska och frustration bland sjuksköterskor kan 

motverkas genom utbildning då dessa känslor ofta upplevs på grund av otillräcklig 

kompetens. Vi tycker att kunskap om självskadebeteende är väsentligt inom alla områden där 

sjuksköterskan kan tänkas möta denna patientgrupp. 

Vår uppsats, tillsammans med tidigare forskning, ger en bild av hur unga kvinnor kan 

uppleva sitt självskadebeteende. Tidigare forskning om sjuksköterskors erfarenheter av 

vårdmöten med dessa patienter, visar att de upplever sig ha bristande kompetens för att vårda 

dessa individer. Vi har i vårt resultat delvis belyst patienternas uppfattningar om möten med 

vården. De beskriver negativa upplevelser. Utifrån detta forskningsläge, anser vi att ökad 

kunskap om hur självskadande individer önskar bli bemötta av sjuksköterskan är relevant för 

vidare forskning. Vi har endast kort berört detta ämne, men ser hög relevans i att forska vidare 

på vad patienterna har för behov i frågan. Då fokus i vården bör ligga på vad patienten har för 

behov, anser vi att patientperspektivet bör tillgodoses genom att efterfråga vad patienterna 

önskar sig.  På detta sätt kan vi öka vårdkvaliteten och arbeta för en mer patientnära vård. 
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                     Tabell 2: tabellen är en sammanställning över de bloggar som uppsatsens resultat bygger på. 

Vi har studerat bloggarna under varierande tidsperioder, beroende på hur länge bloggaren 

har bloggat. 

 

 Bloggarens webbsida Tidsperiod 

http://insidepain.blogg.se/index.html/ 11/11 2009- 15/3 2010 

http://saramodigh.blogspot.com/ 31/12 2008- 23/2 2010 

http://blackpagesofmydiary.blogspot.com/ 2/2008, inlägg: Pale and dull-15/3 2010 

http://aspielife.blogg.se/ 29/1 2010- 24/2 2010 

http://lesbian-nun.blogspot.com/ 16/5 2006- 16/2 2010 

http://instantlyinsanity.blogspot.com/ 30/12 2008- 19/1 2010 

http://findinghome.blogg.se/ 1/12 2007- 3/3 2010 

http://idasterneling.blogspot.com/ 24/8 2008- 3/3 2010 

http://fridatolonen.blogspot.com/ 28/5 2008- 7/2 2010 


