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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Självskadebeteende betyder att den egna kroppen uppsåtligen skadas. I 
Sverige är det vanligast förekommande bland kvinnor strax före 20-års ålder. 
Självskadebeteende kan vara en följd av psykisk ohälsa eller en traumatisk barndom. 
Vårdpersonal ska lyssna på, vara närvarande i mötet samt acceptera kvinnor som 
självskadar. Det finns en önskan hos vårdpersonal om att öka sina kunskaper i 
bemötandet med patienter som skadar sig själva.  
Syfte: Syftet var att undersöka hur kvinnor med självskadebeteende upplever 
bemötandet i vården. 
Metod: Studien gjordes utifrån en induktiv kvalitativ ansats, baserad på sju bloggar 
som analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Kvinnorna beskrev möten med vården som både positiva och negativa. Det 
framkom att de kände sig negativt bemötta i form av skrik, skäll och förolämpande 
kommentarer. De beskrev också möten där de blivit positivt bemötta, när 
vårdpersonal lyssnat, brytt sig och sett kvinnorna som människor bakom deras 
självskadebeteende och psykiska diagnoser. 
Slutsats: Kvinnor med självskadebeteende är unika individer och alla vill bli 
behandlade olika utifrån vilka vårdsituationer de befinner sig i. Det som ska finnas i 
åtanke vid bemötande av denna patientgrupp är att ett för kvinnan negativt bemötande 
kan orsaka ytterligare självskador. 
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INLEDNING 
 
I dagens samhälle har vi fått uppfattningen om att självskadebeteende är tabubelagt 
och att människor kanske inte förstår anledningen eller anledningarna bakom 
beteendet. I programmet Uppdrag granskning har kvinnor med självskadebeteende 
uppmärksammats och därmed tycks det finnas ett ökat intresse inom ämnet hos 
media. Därav anser vi att ett arbete runt ämnet är högst aktuellt. Det är viktigt att 
området belyses för att människor, såväl vårdpersonal som civila, ska få kunskaper 
om och ta del av hur kvinnor med självskadebeteende själva upplever sig bli bemötta i 
vården av vårdpersonal.  
 

BAKGRUND 
 
Definition av självskadebeteende 
Enligt Socialstyrelsens årsrapport (2013a) framgår det att självskadebeteende 
uttrycker sig genom att personen uppsåtligen skada sin egen kropp. Polk och Liss 
(2009) och James, Stewart, Wright och Bowers, (2012) förklarar att den primära 
metoden för självskadebeteende är att skära sig (ibid). Självskador är vanligast på 
överkroppen, framförallt armar, fingrar och naglar (Di Pierro, Sarno, Perego, 
Gallucci, & Madeddu 2012). Självskador på kroppen ter sig genom bett, riva, klia, 
skära eller genom att orsaka blåmärken (ibid). Enligt James et al,(2012) finns tjugo 
olika sorter av självskadebeteende där ibland de tidigare nämnda och exempelvis att 
bränna sig, uppehålla andningen, föra in främmande objekt i sig själv och dra bort 
delar av fingernaglar.  
 

Tvångsmässigt eller impulsivt självskadebeteende 
Ett tvångsmässigt självskadebeteende förekommer flertalet gånger per dag och yttrar 
sig genom att personen tillför sig hudskador genom att klia, klippa och riva eller rycka 
bort hår på olika kroppsdelar. Beteendet anses sjukligt då skadorna orsakar 
skuldkänslor och blir vanor som leder till isolering från omvärlden (Socialstyrelsen, 
2004). För att definieras som impulsivt själskadebeteende måste vissa kriterier 
uppfyllas, så som att det är en naturlig del i vardagen och att känslan av lättnad och 
välbefinnande uppstår vid utförande av självskadehandlingen. Ytterligare kriterier är 
att återkommande impulser till att skada sig själv inte går att stå emot vilket leder till 
vävnadsskador, även en inre känsla av obehag som kulminerar precis innan 
självskadeutförandet (ibid).  
 
Självskadebeteendets förekomst 
Självskadebeteenden har utan förklaring minskat under de senaste åren, men är 
fortfarande högre än i början av 1990-talet. Det är ungefär dubbelt så många kvinnor 
som män som har ett självskadebeteende, framför allt i åldrarna mellan 15 och 29 år. 
Dock finns en ökning i beteendet strax före 20-års ålder för kvinnor och strax efter för 
män (Socialstyrelsen, 2004). Även Borill, Fox, Flynn och Roger (2009) visar att 
självskada är vanligast förekommande hos kvinnor i jämförelse med män där 
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medelvärdet på åldersspannet i studien var 23 år (ibid). År 2011 var det drygt 2300 
kvinnor och 1300 män som vårdades för självskadebeteende i Sverige. Vanligaste 
varianten av självskadebeteende som leder till sjukhusvård är att skära sig, eller 
försöka förgifta sig med läkemedel och alkohol. Självförvållade skärskador utgör 
endast fem till sju procent av sjukhusvården (Socialstyrelsen, 2013b). 
 
Självskadebeteendets orsaker och följder 
Socialstyrelsen, (2013b) menar att självskadebeteendet ofta är en följd av en ospecifik 
psykiatrisk diagnos som kan innefatta ångest, missbruk och/eller depression. Polk och 
Liss (2009) visar att majoriteten, det vill säga mer än hälften av deltagarna har en 
psykiatrisk diagnos. De psykiatriska diagnoserna är exempelvis någon form av 
personlighetsstörning, depression, ångest och/ eller posttraumatisk stressyndrom 
(ibid). Det finns samband mellan traumatiska upplevelser i barndomen och 
självskadebeteende. Dessa upplevelser kan vara i form av utebliven kärlek, 
barnmisshandel, sexuellt utnyttjande och/ eller upprepande kirurgiska ingrepp. Dessa 
faktorer bidrar till en lagrad aggressivitet och ilska som kommer till uttryck senare i 
livet genom att personen skadar den egna kroppen. Händelserna mynnar ut i en 
försvarsposition gentemot omgivningen och sociala sammanhang (Socialstyrelsen, 
2004).   
 
Självskada kan vara ett sätt att lindra ångest eller vara ett rop på hjälp 
(Socialstyrelsen, 2013b & Baker, Wright & Hansen, 2013). Det kan vara ett 
dramatiskt rop på hjälp då personen upplever en olidlig, hjälplös och ensam känsla 
(Socialstyrelsen 2004). Självskada kan vara en reaktion på stress, upplevd sårbarhet, 
oro, frustration, nedsatt sinnesstämning samt behov av att få uppmärksamhet (Baker, 
Wright och Hansen, 2013). Självskadebeteende är en åtgärd för att inte ta livet av sig 
själv, samt undvika inre smärta och undvika tillbakablickar på livet. Det är ett sätt att 
distrahera tankar som inte vill tänkas, att se det som ett mål att överföra smärtan från 
det psykiska till det fysiska. Självskada kan även utföras som ett bevis på levande 
existens genom att man blöder som alla andra, samt för att ta kontroll över sitt liv 
(Polk & Liss, 2009).  
 
Vårdens ansvar 
Vårdaren ska arbeta efter att bedriva bästa möjliga vård för patienten. Detta genom en 
människosyn byggd på människors och den enskilda människans lika värde. Vård ska 
bedrivas utifrån tillgänglighet, god hygienisk standard, patientdelaktighet, god kontakt 
mellan vårdare och patienten samt säker och kontinuerlig vård (SFS 1982:763). Det 
finns inga säkra behandlingsmetoder om självskadebeteendet i det tidiga stadiet. Det 
är viktigt att vården är välfungerande, stödjer och bemöter kvinnorna på samma sätt 
som andra patienter samt hjälper den enskilda kvinnan och hindrar från vidare 
självskadebeteende (Socialstyrelsen, 2004).  
 
Long och Jenkins (2010) betonar att kvinnor med självskadebeteende har i någon 
utsträckning blivit avvisade i sitt liv, vilket betyder att de inte ska bli åsidosatta av 
vårdpersonal. Det handlar om att finnas där för kvinnorna om det inte funnits någon 
annan människa som stöd för dem tidigare. Vårdpersonal ska vara närvarande samt 
lyssna och acceptera de självskadande kvinnorna. De ska frambringa en god 
vårdmiljö och tillit samt inte döma dem. Hos vårdpersonal ska åtanken finnas att 
kvinnorna är specialister på sina egna liv. Det är viktigt att vara professionell i arbetet 
som vårdpersonal, eftersom arbetet sker med personer som är oerhört sårbara och 
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utlämnade. Att vara känslig och ödmjuk är kriterier som vårdare bör ha för att skapa 
en god relation till en kvinna med självskadebeteende (ibid).  
 
Hill och Dallos (2011) påpekar att kvinnor med självskadebeteende känner sig 
missförstådda på grund av att bland annat vårdpersonal inte förstår dem och dess 
anledning till att de skadar sig själva. Kvinnornas viktigaste budskap är att 
vårdpersonal och människor i allmänhet ska förstå dem bättre (ibid). Det har visats att 
ju mer erfarenhet vårdpersonal har av att arbeta med patienter som skadar sig själva, 
desto större förståelse har vårdpersonal om självskadebeteende. Majoriteten av 
vårdpersonalen anger att de är intresserade av att få träning om självskadebeteende. 
Åttiotre procent tyckte att det skall finnas riktlinjer om hur självskadebeteendet ska 
hanteras på ett sjukhus (Gogh & Hawkins, 2000). 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Livsvärld 
Det vårdvetenskapliga synsättet har sitt utgångsläge i livsvärlden, samt bidrar med 
kunskaper som kan förändra vården. Synsättet beskriver och undersöker vårdandet 
med målet att stärka och stödja människans hälsoprocesser, utifrån vetenskaplig grund 
med patienten i centrum (Dahlberg & Segesten, 2010a). Inom vårdvetenskapen ses 
patienter som experter på sig själv, vilket vårdaren måste ta hänsyn till då hälsan 
sviktar, vårdaren måste vidröra patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010b).    
Den enskilda patientens livsvärld speglar bland annat hur hälsa, sjukdom och 
erfarenheter som upplevs av patienten själv. Livsvärlden har ett centrum vilket är den 
levda kroppen. Den levda kroppen är fysisk, andlig och psykisk. Exempelvis kan 
ångest eller annat lidande påverkar hela tillvaron. Livsvärlden delas med andra och är 
individuell, vilket medför att vården måste vårda utifrån varje enskild individ 
(Dahlberg & Segesten, 2010b). 
 
Vårdrelation 
En vårdrelation är oberoende av tid och målet är att ett vårdande möte skapas 
(Dahlberg och Segesten, 2010c). Det är vårdarens ansvar att möta patienten och stödja 
patientens hälsoprocesser samt att göra patienten delaktig (Dahlberg och Segesten, 
2010b). Detta kan uppnås genom att vårdpersonal är öppna och följsamma, det 
förverkligas då vårdpersonal lyssnar, berör och möter patientens ansikte. På detta sätt 
kan vårdpersonal lägga märke till hur den enskilda patienten upplever sin hälsa, samt 
vad välbefinnande innebär för den individuella personen (Dahlberg och Segesten, 
2010c).   
 
Lidande 
Baggens och Sandén (2009) förklarar att lidandet är privat och kan uttrycka smärta 
och obehag. Den enskilda människan försöker komma till insikt med varför han/hon 
är drabbad. Lidandet kan påverka närstående i och med att hälsoproblem influerar 
vardagslivet. Wiklund- Gustin (2009) menar att lidande inte måste vara en följd av 
fysisk smärta utan kan förekomma utav psykosociala faktorer. Dahlberg och Segesten 
(2010c) påpekar att lidande yttrar sig i sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 
Wiklund- Gustin (2009) förklarar att sjukdomslidandet är det lidande som 
vårdpersonal alltid kommer i kontakt med vid ett möte med en patient. Lidandet är en 
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följd av en eller flera diagnoser samt symtom som patienten får uthärda. Det kan även 
uppstå ett sjukdomslidande då en behandling orsakar lidande som biverkningar. 
Livslidande grundar sig i var i livet personen befinner sig och kan vara en konsekvens 
av händelser i livet, exempelvis trauma. Det kan handla om övergrepp i ung ålder som 
i vuxen ålder kan ge uttryck åt fysiska och psykiska symtom som smärta, ångest och 
depression. Vårdlidande orsakas och ska förhindras samt tillintetgöras av vården. 
Lidandet kan uppkomma då patienter upplever sig bli kränkta, inte delaktiga eller 
tagna på allvar i relation till vården. Vårdlidande förekommer i alla typer av vård 
såväl somatisk, psykiatrisk, öppen och sluten (ibid). 

PROBLEMFORMULERING 
 
Självskadebeteende innebär att avsiktligt skada den egna kroppen på olika sätt, vilket 
kan innebära ett rop på hjälp. Det är huvudsakligen kvinnor som skadar sig själva, 
ungefär dubbelt så många som män. Sedan 1990-talet finns ett ökat 
självskadebeteende hos kvinnor runt 20 års ålder. Tidigare forskning visar att 
majoriteten av kvinnor med självskadebeteende har en psykiatrisk diagnos och/ eller 
har haft en traumatisk barndom. Vården ska bedrivas utifrån människors lika värde 
för bästa möjliga vård. Det anses därför nödvändigt att ha kunskap om hur denna 
patientgrupp upplever att de blir bemötta av vården. Det tycks finnas en brist då 
vårdpersonal vill ha mer kunskap och klara riktlinjer om hur kvinnor med 
självskadebeteende ska bemötas. Det är vårdpersonalens ansvar att bemöta kvinnorna 
och skapa en god vårdrelation, genom att ta del av kvinnornas självskadebeteende och 
individuella upplevelser och erfarenheter, det vill säga kvinnornas livsvärld. Detta kan 
hjälpa den enskilda kvinnan och minska livslidande, sjukdomslidande och 
vårdlidande.  

SYFTE  
 
Syftet var att undersöka hur kvinnor med självskadebeteende upplever bemötandet i 
vården. 

METOD 
 
Studien utfördes genom en induktiv kvalitativ metod och baserades på subjektiva 
upplevelser. Eftersom subjektiva upplevelser består av mycket information måste ett 
noggrant urval göras. Polit och Beck (2012) förklarar att kvalitativa studier görs för 
att undersöka ämnen på djupet med väl tilltagen information för att öka förståelsen av 
problemet. Eftersom syftet var att studera människors subjektiva upplevelser 
förmedlades har ett hermeneutiskt, empiriskt vetenskapsteoretiskt perspektiv använts. 
Forsberg och Wengström (2013) förklarar att detta utgår från att utforska människans 
synsätt, som hon beskriver sin omvärld. Det ska uppstå en förståelse av textens 
innebörd och inte vad författaren själv vill säga med den.  I en kvalitativ undersökning 
ska fakta analyseras på ett deskriptivt, förstående, förtydligat och tolkande sätt.  
 
Datainsamling 
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Data till studiens resultat söktes och hittades på bloggportalen.se och bloggplatsen.se 
Med hjälp av sökorden självskadebeteende och psykisk ohälsa på bloggplatsen.se 
hittades 35 blogginlägg från vilket en blogg valdes.  På bloggportalen.se användes 
sökordet självskadebeteende där 57 bloggar påträffades. Utav dessa 57 valdes två 
bloggar. På samma sökmotor hittades 321 blogginlägg med sökordet självskada, 
varav tre bloggar valdes. Där användes även sökordet självskadebeteende där 1490 
inlägg anträffades och en blogg användes. Bloggar hittades genom blogginlägg, dessa 
bloggars beskrivning lästes noggrant igenom för att kunna välja ut relevanta bloggar 
till syftet. Detsamma gjordes med de bloggar som påträffades direkt vid sökning på 
bloggportalen.se. I bloggarna fanns olika kategorier där inlägg var placerade beroende 
på vad de handlade om, vilket gjorde det enklare att hitta inlägg av betydelse för 
syftet.  
 
Urvalsförförande 
Studiens resultat omfattar information från sju bloggar skrivna av sju kvinnor med 
självskadebeteende (Bilaga 1). Inklusionskriterierna var bloggar skrivna av kvinnor 
över 18 år med alla former av självskadebeteende. Blogginläggen skulle vara max sex 
år gamla och skrivna på svenska, för att feltolkningar skulle undvikas. I bloggarna 
skulle det finnas ämneskategorier och blogginnehavaren måste ha bloggat i minst ett 
år. Exklusionskriterierna var anonyma bloggar och inlägg skrivna av en annan person, 
så kallad gästbloggare. För att säkerhetsställa kvalitén i bloggarna togs hänsyn till 
Forsberg och Wengströms (2013) fyra kriterier: meningsfullhet trovärdighet 
representativitet och äkthet. 
 
Analys 
De utvalda bloggarna analyserades med hjälp av en kvalitativ manifest 
innehållsanalys (bilaga 2.). Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär en 
manifest innehållsanalys att ett objektivt urval av huvudsakliga innehåll sker i texten. 
Båda författarna läste samma blogginlägg på de olika bloggarna flertalet gånger och 
valde därefter ut delar som ansågs vara relevanta för syftet till studien. Denna metod 
att analysera en text menar Polit och Beck (2012) är nödvändig för att få en rättvis 
förståelse och känna sig bekväm med textens innehåll. I och med detta görs studien så 
kvalitativt korrekt som möjligt (ibid).  
 
En kvalitativ innehållsanalys innehåller fem steg, vilka består av meningsenhet, 
kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. Först valdes 
meningsbärande enheter ut, vilket innebär att meningar som svarade på syftet 
samlades från bloggarna för att sedan kortades ned i en kondenserad meningsenhet. 
Att kondensera betyder att meningen kortas ner och samtidigt behålls dess viktiga del. 
Denna viktiga del kodades därefter, alltså fick en ”stämpel” för att visa nya sätt att se 
på den kondenserade meningsenheten. Näst sista delen innebär att de kodade 
meningarna sorterades genom att se efter likheter och skillnader och dessa likheter 
bildade underkategorier som sedan jämfördes för att se likheter som bildar 
huvudkategorier. Huvudkategorier kan också i efterhand delas in i underkategorier 
(Granheim & Lundman, 2004).   

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
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Utifrån Helsingforsdeklarationen (2013) ska personliga uppgifter bevaras som 
sekretess. Resultatet av studien ska inte förvrängas till något positivt eller negativt 
utan att det ska vara sanningsenligt och objektivt. Forskning som bedrivs ska vara 
betydelsefull och viktig och överväga eventuella risker som deltagarna kan utsättas 
för. Bloggarnas innehavare anses vara i en sårbar situation då de delar med sig av 
privata angelägenheter. Data som hittats användes inte till något annat än till denna 
studie. Målet med studien kan anses vara av större vikt än de risker blogginnehavarna 
utsattes för. 
 
Uttalanden som bloggens innehavare förmedlat ska inte kunna identifieras i form av 
resultat men framför allt i citat då identifieringsgraden ökar. Åtgärder som vidtagits är 
att uttalanden har gjorts under falska namn vilka valdes ut genom att använda de fem 
vanligaste kvinnliga namnen i Sverige. De fem vanligaste namnen var Anna, Eva, 
Maria, Kristina och Karin (Statistiska centralbyrån, 2013).  
 
Utifrån Helsingforsdeklarationen (2013) måste informerat samtycke upprättas från 
informanten för att data ska kunna användas (ibid). Bloggarna är frivilligt publicerade 
på internet och tilldelade allmänheten vilket anses vara ett samtycke på att materialet 
får läsas och användas. Blogginnehavaren har även möjlighet att radera blogginlägg 
där det finns uttalanden som bloggaren inte längre står för och inte vill att 
allmänheten ska ta del av.  

RESULTAT 
 

När de sju bloggarna analyserats framkom tre huvudkategorier och två 
underkategorier. De tre huvudkategorierna var: Förolämpande vårdupplevelser, Att 
känna sig övergiven samt Att bli tagen på allvar. De två underkategorierna till 
förolämpande vårdupplevelser var: Ett känslokallt bemötande och Att inte bli tagen på 
allvar.  
 
Förolämpande vårdupplevelser 

Ett känslokallt bemötande  
Enligt kvinnorna kunde ett känslokallt bemötande te sig på olika sätt. Kvinnorna 
beskrev möten med vården och vårdpersonal då kvinnorna inte fått bedövning i 
samband med att sy ihop sår, när de klätt av sig nakna vid visitationer eller fått 
opassande kommentarer och reaktioner. Kvinnorna fick brutala reaktioner angående 
sina sår vilket fick dem att känna dessa reaktioner som okänsliga och ökade lusten att 
vilja skada sig själva. Kommentarerna upplevdes av kvinnorna också som okänsliga 
och förödmjukande. De förtydligade att kommentarerna handlar om deras 
självskadehandlingar som vårdpersonal talar de respektlöst om och faktiskt inte tänkte 
på vilka konsekvenser det kunde få, som att detta blev triggande till att vilja 
självskada ytterligare. 
 
”Om du vill ta livet av dig med benzo måste du blanda det med alkohol och skära dig 
längs med armarna och inte tvärs över” (Maria , 27/8-2014). 
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Kvinnorna påpekade att bemötande som blev arroganta och hårda av vårdpersonal i 
samband med självskada inte bidrog till att kvinnor slutade självskada. De upplevde 
att vårdpersonal oftast var mer kyliga än medkännande. Upplevelsen av vårdpersonal 
är att de ofta pratade nedlåtande vilket bidrog till förtryck och förnedring samt 
känslan av att känna sig oviktig. Kvinnorna påpekade att de blev bemötta med skrik 
och utskällningar, vilket kvinnorna inte tyckte var rätt tillvägagångssätt av vården för 
att lösa konflikter. 
 
”Att skrika är inte lösningen. För jag hatade redan mig själv. Hade redan så mycket 
ångest. Jag önskar att jag hade fått en kram istället.” (Kristina, 23/8- 2013). 
 
Kvinnorna upplevde sig som betungande för vården och blev bemötta som svåra och 
jobbiga patienter. De upplevde att de inte var värda vårdpersonalens tid, vilket har 
bidragit till fler självskador.  
 
”Att bli bemött som en svår och jobbig patient gör inte att man mår bättre” (Anna, 
6/11- 2013). 
 

Att inte bli tagen på allvar 
Kvinnorna ansåg att det inte är en självklarhet att bli tagen på allvar vid vård. De 
berättade att somatiska besvär inte togs på allvar på grund av deras 
självskadebeteende. Kvinnorna förklarade att det var svårt att få hjälp av den 
somatiska vården då det ligger en psykisk diagnos bakom. Det gjorde kvinnorna 
irriterade att vården gick in med en förutfattad inställning, att inte vara beredda att 
lyssna, ta sig tid, bedöma och göra en normal utredning. Kvinnorna framhävde även 
att psykiskt sjuka människor måste kämpa för att få vård. Kvinnor med psykisk ohälsa 
som var alltför sjuka för att kämpa fick ingen hjälp av vården. 
 
”Det dem sa var: det är nog bara lite psykiskt det går nog över. Då blev jag faktiskt 
riktigt arg och tappade tron på den somatiska vården ganska mycket.” (Anna, 10/2- 
2013). 
 
En av kvinnorna upplevde att hon ibland endast blev bemött utifrån sina självskador. 
Kvinnan uttryckte sig genom att vården förbisett hennes psykiska mående och endast 
velat se till skadorna.  
 
”Jag får nästan peka på mig själv och säga att JAG har ångest och de borde fråga 
MIG om hur JAG mår och inte om skadorna.” (Karin, 4/4- 2011). 
 
Kvinnorna berättade att de inte blev tagna på allvar då många inom vården ansåg att 
självskadebeteende är ett sätt för att få uppmärksamhet och ett rop på hjälp. 
Kvinnorna ansåg att ropet på hjälp skulle tas på allvar och att vårdpersonal skulle ha 
en förståelse för problemet. Kvinnorna fick heller inte den hjälp de tyckte de skulle ha 
då de var sjuka och mådde som sämst.  Att de blev nonchalant bemötta av 
vårdpersonal som inte ville prata om problemen, ledde till att kvinnorna inte blev 
tagna på allvar.  
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”Redan nu svarar en alltför stor del av vårdpersonalen: Jaha men sluta med det då! 
När man berättar att man skadar sig. Förståelsen för vilket stort problem det kan 
vara är redan nu alltför dålig”. (Eva, 15/11- 2012). 
 
Avvisanden om vård ökade risken för självskador. Det fanns påpekanden om att 
vårdpersonal inte observerat kvinnorna innan de ville skada sig själva, vilket bidrog 
till att de skadade sig själva. Kvinnorna ansåg att uppmärksamhet och lyhördhet ska 
beaktas istället för avvisande innan kvinnor tänkt självskada. Samtliga kvinnor angav 
att om de inte blev tagna på allvar leder till konsekvensen att skada sig själv för att få 
hjälp.  
 
”Jag använder mig av de metoder jag hade lärt mig ger effekt. Skadade mig själv för 
att få hjälp.” (Eva, 23/4- 2013) 
 
Enligt kvinnorna fick de höra att de skulle klara sig själva utan vårdstöd för att vården 
ansåg att de inte behövde stödet. Detta kan grunda sig i att kvinnorna gjort framsteg i 
sitt beteende och mår bättre eller att de skulle vänja sig vid att vara själva. Kvinnorna 
menade att trots självskadeutförandet minskat mådde de ändå lika dåligt, vilket 
vårdpersonal inte tog på allvar.  
 
”Fick jag höra att jag verkade må så mycket bättre nu: Du behöver kanske inte 
komma hit längre. Stödet försvann.” (Eva, 23/4- 2013) 
 
Kvinnorna upplevde att de inte blev tagna på allvar vid bemötande av vårdpersonal, 
på grund av att vårdpersonal pratade om annat under vårdbesöket än det som berörde 
kvinnornas tankar och känslor. Det kunde också te sig genom att vårdpersonal la ord i 
munnen på kvinnorna och inte lyssnade på vad de hade att säga eller att förklara något 
för kvinnorna med en oseriös metod eller på ett oseriöst sätt.  
 
”På mitt senaste läkarsamtal satte de ord i munnen på mig, de fick det att låta som att 
jag hörde mycket röster men det är inte det som det handlar om”. (Anna, 5/6- 2009) 
 
Det framkom även att kvinnorna inte kände sig tagna på allvar eftersom vårdpersonal 
frågade vad kvinnorna vill ha hjälp med och vad de trodde att vården kunde göra för 
dem. Kvinnorna ansåg då att de inte hade sökt hjälp om de visste vad de hade velat ha 
hjälp med. Enligt kvinnorna var det vårdpersonalens professionella roll att veta vad 
kvinnorna i fråga ville ha hjälp med.  
 
”Det är ert jobb att hjälpa personer som mår psykiskt dåligt. Borde ni inte veta vad ni 
ska göra?” (Anna, 6/12- 2013). 
 
Att känna sig övergiven  
Kvinnorna upplevde sig åsidosatta på grund av långa väntetider för att få hjälp. De 
ansåg att det är skamligt att behöva vänta länge för att få den hjälp som krävs. 
Kvinnorna uttryckte att det ofta gick lång tid innan de ens känner sig 
uppmärksammade, att de fick kontakt med en vårdpersonal eller att vårdkontakten 
inte hörde av sig. Det innebar att vårdpersonal inte besvarade samtal, att det var lång 
tid mellan återbesök eller att vårdpersonal tog lång tid på sig innan de ringer tillbaka 
då någon av kvinnorna hade försökt få kontakt med dem. Kvinnorna upplevde sig 
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åsidosatta när de sökte akut hjälp och fick vänta till nästkommande dag. De kände sig 
svikna och avvisade av vården då löften om vårduppföljning inte infriades.  
 
”Jag anser också att det är på tok för långa väntetider och det är dumt att det är bara 
den som är frisk nog för att kämpa som faktiskt får vård.” (Anna, 6/4- 2013) 
 
Kvinnorna påpekade att ett problem i vården var att vård och vårdpersonal inte ville ta 
ansvar för kvinnor med självskadebeteende som patientgrupp. De upplevde 
hopplöshet och övergivenhet då de blev förflyttade mellan olika vårdenheter. 
Kvinnorna upplevde att de inte var värda hjälpen och att de inte fick någon trygg plats 
att vårdas på. På alla enheterna upplevde kvinnorna att ingen ville hjälpa och att de då 
slussades runt. Kvinnorna kunde komma tillbaka till den enhet där de vårdats tidigare. 
Kvinnorna upplevde att deras vård enbart var förvaring där vårdpersonal inte ville 
hjälpa. De belyste att förvaring även kunde vara nödvändigt genom att skydda sig 
själva och andra människor.   
 
”På varje nytt ställe ville de inte hjälpa mig. Ingen orkade eller ville ta ansvar och 
skickade remissen vidare.” (Kristina, 23/8- 2013) 
 
Att bli tagen på allvar 
Kvinnorna beskrev situationer där de upplevde sig bli bra bemötta av vårdpersonal. 
Ett bra bemötande var att lyssna på kvinnorna. Kvinnorna ville också bli bemötta 
genom att vårdpersonal tog sig tid till dem, blev omhändertagna och gav ett seriöst 
intryck.  Vårdpersonal som skapade ett lugn påverkade kvinnornas upplevelser om 
bemötande positivt. Det gjordes genom att konversera, diskutera och söka lösning på 
det kvinnorna ville prata om och reda ut, framförallt i förhållande till sina känslor. 
Kvinnorna ansåg att genom att få prata och diskutera med vårdpersonal regelbundet, 
samt att vårdpersonal var lyhörda, bidrog till att kvinnorna kunde förstå sig själva och 
sitt självskadebeteende. 
 
”Vi pratade, hon validerade, lugnade. Vi redde snabbt ut vad som hänt och trasslade 
bland alla primära och sekundära känslor”. (Eva, 30/8- 2013) 
 
I situationer där vårdpersonal såg behov och tog åt sig av kvinnornas problem, var av 
vikt då kvinnorna känt sig respekterade och tagna på allvar. Kvinnorna påpekade att 
all hjälp som finns att erhålla ska offereras och alla ska få lika bra vård oavsett 
förutsättningar eftersom det handlar om liv och död. 
 
”Vara uppmärksam på de behov patienten har och även erbjuda all den hjälp som 
finns att få” (Anna, 25/5- 2013) 

 
Kvinnorna tyckte det var positivt när vårdpersonal inte värderade eller ifrågasatte 
kvinnornas självskadebeteende. Det eftersom kvinnorna förklarade att vårdpersonal 
skulle se dem som människor bakom deras självskadebeteende, diagnoser eller andra 
orsaker till självdestruktivt beteende.  
 
”Hon pratade jobb och dans och tyckte att det var bra att jag varit skadefri så pass 
länge. Lite småprat betyder” (Eva, 16/1- 2013). 
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Kvinnorna ansåg att trygghet var en viktig del i ett bra bemötande. Trygghet skapades 
genom att vårdpersonal pratade om andra saker än självskadebeteendet och såg det 
positiva. Information om framförallt framtida undersökningar och vård tyckte 
kvinnorna var nödvändigt för att skapa trygghet och känna sig tagna på allvar.  
Trygghet fick kvinnorna också genom en fast och stabil plats på en vårdenhet som 
verkligen var redo att lägga ner all sin kraft på att kvinnorna skulle bli friska. 

DISKUSSION 
 
Syftet var att undersöka hur kvinnor med självskadebeteende upplever bemötandet i 
vården vilket anses vara uppnått i förhållande till studiens resultat. Det åskådliggör tre 
olika huvudkategorier som redovisar hur kvinnorna upplever sig bli bemötta av 
vårdpersonal. Den första kategorin innefattar hur kvinnorna erfar förolämpande 
vårdupplevelser. Den innehåller två underkategorier, vilka är att de blir bemötta på ett 
känslokallt sätt att inte blir tagna på allvar. Kvinnorna beskriver även hur de känner 
sig övergivna av vården, vilket utgör den andra kategorin. Den tredje huvudkategorin 
reflekterar angenäma upplevelser och hur de vill bli bemötta i vården och av 
vårdpersonal. 
 
Metoddiskussion 
Enligt Nyström (2012) har den kvalitativa metoden sin grund i livsvärlden, vilket nås 
med hjälp av empiri utifrån dagböcker, intervjuer, andra skrifter och deltagande 
observationer(ibid). Bloggar anses som dagböcker eftersom subjektiva upplevelser 
och händelser beskrivs. Forsberg och Wengström (2013) påpekar att individuella 
dagböcker är ett dyrbart sätt att samla in data angående beskrivningar av subjektiva 
upplevelser. Dessa dagböcker kan ge forskaren en insikt om viktiga upplevda 
händelser (ibid).  
 
Anledningen till att bloggar användes till att samla in data var att syftet hade ett 
patientperspektiv. Ett alternativ var att använda självbiografier, men detta exkluderas 
då det inte finns tillräckligt många böcker som är max åtta år gamla, skrivna på 
svenska av kvinnor från 15 år med självskadebeteende. Intervjuer hade kunnat 
framhäva patientperspektivet och därmed besvara syftet, men intervju skulle kunna bli 
etiskt fel, då kvinnorna kan vara sårbara och lättpåverkade vilket kan leda till att 
självskadebeteendet förvärras. Tillgänglighet på informanter och tiden samt kostnaden 
för eventuella resor var också en anledning till att intervjuer inte valdes. Brist på 
artiklar som besvarade syftet var en anledning till att bloggar användes. Utifrån ett 
patientperspektiv anses det mer trovärdigt och tillförlitligt att använda blogginlägg 
istället för artiklar, då informationen tillhandahålls författarna direkt. Detta eftersom 
att analysförfarandet genomfördes en gång vid blogganvändning och två gånger då 
artiklar används, eftersom artikelförfattarna redan gjort en analys. Enligt Polit och 
Beck (2012) ska hänsyn tas till tid, kostnader och mänskliga interaktioner då en studie 
ska genomföras (ibid). Detta speglar varför en kvalitativ studie av bloggar valdes.. 
 
Kvinnor i ålder från 18 år valdes på grund av tillgången till ett tillförlitligt och 
trovärdigt resultat, samt att förekomsten av självskadebeteende är större bland kvinnor 
än män. Inlägg som var skrivna från tre år tillbaka, men där blogginnehavare nu var 
över 18 år, - användes i några fall eftersom vid 18-års ålder är människan 
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myndighetsförklarad i Sverige (Socialstyrelsen, 2013c) och kan anses kunna ansvara 
för både tidigare inlägg som gjorts och inlägg från 18- års ålder. Blogginlägg som var 
max sex år gamla valdes eftersom det ökar trovärdigheten eftersom vården kan ha 
förändrats över tid. Forsberg och Wengström (2013) förklarar att tid och plats till 
något som ägt rum har betydelse hur trovärdig insamlad data är (ibid). I studien togs 
hänsyn till om blogginnehavarna var anonyma eller inte. Alla sju bloggarna som 
valdes var inte anonyma vilket ökar trovärdigheten och tillförlitligheten på bloggarna, 
eftersom att risken minskar för att icke sanningsenligt materiel läggs ut på bloggen. 
 
Blogginnehavaren kan ha som mål att få så många läsare som möjligt genom att 
överdramatisera eller hitta på händelser. Det anses kunna påverka resultatet negativt. 
Påhittade och förvrängda händelser kan möjligen locka bloggläsare, men lögner borde 
inte gynna blogginnehavaren själv. På grund av den etiska aspekten, att någon läser 
något som egentligen inte är sant, och att blogginnehavaren i ett senare skede ej borde 
vara stolt eller nöjd med sin blogg då den är baserad på lögner och överdrifter. Ett av 
inklusionskriterierna var att bloggaren skulle ha bloggat i minst ett år, eftersom det 
anses svårt att ljuga, förvränga och överdriva händelser över längre tid. Blogginlägg 
skrivna i ett tillstånd då innehavaren var frustrerad, kan möjligen innebära att 
skrivaren vill öppna upp sig och berätta sanningen om livshändelser. Sådana inlägg 
skrivna under känslomässiga tillfällen som bloggaren inte vill stå för, kan raderas 
efteråt, vilket möjligen skulle kunna öka tillförlitligheten av insamlat material. 
Forsberg och Wengström (2013) Vid en kvalitetsbedömning av skrivna berättelser 
och texter måste hänsyn tas till äkthet, representativitet, trovärdighet och 
meningsfullhet (ibid). 
 
Planeringen var att minst fem bloggar och dess inlägg skulle analyseras, men i stället 
valdes sju bloggar för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i resultatet. Forsberg 
och Wengström, (2013) påpekar att nytt material vid en kvalitativ studie kan 
inkluderas under studiens genomförande för att öka trovärdighet och tillförlitlighet. 
Genom att sökningar med hjälp av relevanta sökord gjordes, höjdes även 
tillförlitligheten, eftersom sökorden som används hjälper författarna att hitta bloggar 
som motsvarar syftet.  
 
Eftersom syftet var att upplevelser undersöks, var det nödvändigt att ett 
ställningstagande gentemot sin förförståelse tas vid studiens genomförande. 
Förförståelsen hos båda författarna skiljer sig åt, den ena författaren ansåg att kvinnor 
med självskadebeteende blev bra bemötta utifrån tidigare praktik. Den andra 
uppfattade kvinnorna som besvärliga och belastande för vården vilket kan leda till ett 
negativt bemötande. Denna försförståelse lades åt sidan, för att ett trovärdigt resultat 
skulle kunna uppnås. Nyström (2012) menar att det är av yttersta vikt att författaren 
arbetar aktivt med att komma ur detta förhållningssätt, tygla sin förförståelse och 
analysera informationen utan egna värderingar (ibid).  
 
Chockerande och konstiga uttalanden från kvinnorna anses vara risker för att analysen 
av resultatet inte blir sanningsenligt, eftersom författarna kan tycka att kvinnornas 
uttalande är så overkliga att de inte kan tas på allvar och framställas i resultatet. 
Dahlberg och Segesten (2010c) menar att vårdare måste lyssna och ta del av drastiska 
eller märkliga företeelser och vara öppen, samt ta hänsyn till hur den enskilda 
individens livssituation erfars.   
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Valet av manifest innehållsanalys gjordes eftersom Forsberg och Wengström (2013) 
och Polit och Beck (2012) menar att denna form av innehållsanalys är av hög kvalité 
och relevant för att greppa det synliga och verkliga i texten med okritiska ögon (ibid). 
Ett alternativ är att använda en fenomenologisk analysmetod, då även den syftar till 
att tolka människors erfarenheter och tydliggöra det som framställs i texten (Forsberg 
& Wengström, 2013). Den manifesta analysmetoden anses dock vara den bästa vid 
denna typ av studie på grund av att den är strukturerad och gjorde det enklare att få 
fram ett trovärdigt resultat. 
 
Eftersom kriterierna är noga utvalda och spridningen på blogginnehavarnas ålder är 
begränsad, samt om åtgärd för sin egen förförståelse tas, bör resultatet bli det samma 
om studien görs om.  
 
Resultatdiskussion 
I resultatet framställs både goda och bristande vårdrelationer. Goda vårdrelationer 
kännetecknades av kvinnorna genom att vårdpersonal stöttade, pratade och löste 
problem utifrån kvinnornas unika situationer. Att lyssna, bry sig om och att ta hand 
om kvinnor med självskadebeteende är viktiga åtgärder för att få kvinnorna att känna 
sig väl bemötta av vårdpersonal. Detta bemötande menade kvinnorna leder till 
minskat självskadebeteende och ökar förståelsen hos kvinnorna om sitt 
självskadebeteende och sig själva. Kool, Van- Meijel och Bosman (2009), Lindgren, 
Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004), McAllister, Moyle, Billett och Zimmer- 
Gembeck (2009), Sandy (2013) och Walker (2009) anser att det är viktigt att vara 
omhändertagande och lyhörd i en vårdrelation med kvinnor med självskadebeteende. 
Kool et al (2009) förklarar att ett tröstande och omhändertagande bemötande däremot 
har visats ha omvänd effekt och leder till sökande av uppmärksamhet och fler 
självskadehandlingar (ibid).  Livsvärlden ligger till grund för hur varje enskild patient 
vill och kan bemötas (Dahlberg & Segesten 2010b). På vårdarens ansvar ska hänsyn 
tas till att lyssna på och se den enskilda individen för att skapa en god vårdrelation 
(Dahlberg & Segesten, 2010c). Det har visats att vårdpersonal tycks tro att det är 
farligt att prata om självskador, dess orsaker och hur det kommer att påverka 
kvinnorna (Lindgren et al, 2004). Enligt Dahlberg och Segesten (2010c) är en viktig 
del i vårdandet att vårdaren ansvarar för och ser till att samtala med patienten och 
möta det existentiella för att skapa en god vårdrelation (ibid). Detta kan relateras till 
föreliggande studie där kvinnorna uttryckte att vårdpersonal la ord i munnen på 
kvinnorna och pratade om annat än det som var relevant för kvinnorna och deras 
bekymmer. Det kan därmed finnas en rädsla eller ointresse hos vårdpersonalen. Ur 
vissa aspekter anses det viktigt att vårdpersonal uppmärksammar och bryr sig om 
kvinnor med självskadebeteende för att självskadorna ska minska, samt för att skapa 
en god vårdrelation. Andra infallsvinklar visar hur uppmärksamhet istället kan bli 
negativt.  
 
Kvinnorna framförde att de inte blev tagna på allvar när de sökte vård, samt att de fick 
vänta länge för att få någon slags respons från vårdpersonal. Kvinnorna upplevde att 
vårdstöd försvann och upplevde att vården inte tagit dem och deras 
självskadebeteende samt psykiska ohälsa på allvar. Walker (2009) förklarar att 
kvinnor med självskadebeteende behandlas orättvist i somatisk vård och att de inte 
värdesätts på samma sätt som andra patienter. Vårdpersonal tar sig inte tid till att 
lyssna på kvinnorna, de är i princip osynliga för vårdpersonalen. Vårdpersonal har 
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förutfattade meningar om kvinnor med självskadebeteende, då de förutsätter att 
kvinnornas skäl att söka vård beror på deras självskadebeteende och ser inte att det 
kan bero på något som inte är självförvållat (ibid). Vårdpersonal har inställningen att 
kvinnor med självskadebeteende eftersträvar uppmärksamhet och att manipulera 
vården (Sandy, 2013). Detta ses även i föreliggande studie där kvinnorna berättade att 
de var irriterade att vårdpersonal i somatisk vård hade en förutfattad inställning om 
kvinnorna och att de inte tog sig tid att göra normala utredningar. Lindgren et al 
(2004) anser att kvinnor med självskadebeteende ska bli respekterade som människor, 
de är mer än bara en diagnos. De ska ses bakom sitt självskadebeteende och deras 
goda egenskaper ska framhävas (ibid). Vårdpersonal i allmänhet anses behandla 
kvinnor med självskadebeteende orättvist, gentemot patienter som inte har ett 
förhållande till psykisk ohälsa och självskadebeteende. Vårdpersonal bör se kvinnorna 
bakom självskadebeteendet.  
 
Det belyses i föreliggande studie att vårdpersonal behandlar kvinnorna okänsligt, 
vilket har innebörden att de skriker, skäller och säger obefogade samt förolämpande 
kommentarer. Lindgren et al (2004) berättar att vårdpersonal som skriker och skäller 
på kvinnor med självskadebeteende, är bidragande till att kvinnorna upplever att 
vårdpersonal inte bryr sig eller tror på dem. Inte heller att de blir sedda, uppskattade 
eller förstådda (Ibid). Vårdpersonalen tycks därmed skapa ett lidande för kvinnorna i 
vår studie. Wiklund och Gustin (2009) förklarar att detta beteende kan orsaka ett 
lidande för patienten. När det är orsakat av vårdpersonal blir det då ett vårdlidande 
(ibid). Kvinnorna ansåg att vårdpersonal bör veta hur kvinnorna ska behandlas och 
själva inte bli ifrågasatta. Kvinnorna påpekade att vårdpersonal skulle veta vilka 
åtgärder som skulle tas och inte fråga kvinnorna om vad de skulle göra för dem. 
Lindgren et al (2004) och Sandy (2013) förklarar att det är betydelsefullt som kvinna 
med självskadebeteende vara delaktig i sin vård och planering. Kvinnorna ska vara 
ansvarsfulla för sina egna behov och handlingar (ibid). Patientens delaktighet är av 
betydelse då säker och god vård ska bedrivas. En delaktig patient anses minska 
dennes lidande (Dahlberg & Segesten, 2010b).  
 
I föreliggande studie framkommer värdefulla resultat som kan överföras och tas del 
av i en framtida roll som allmänsjuksköterskor. Kvinnor med självskadebeteende 
påträffas i alla typer av vård. Enligt Dahlberg och Segesten (2010d) är 
allmänsjuksköterskan ansvarig för patientens välbefinnande och har ett ansvar att ta in 
kunskaper om den individuella människan och dess livssituation i förhållande till vad 
som ger patienten välbefinnande och lidande. 

Förslag till fortsatt forskning 
Då resultatet endast beskriver patientgruppens upplevelser om hur de blir bemötta i 
vården, anses det intressant att i framtiden intervjua vårdpersonal, för att ta del av 
deras upplevelser och erfarenheter vid bemötande av kvinnor med 
självskadebeteende, samt för att vårdpersonal ska få uttrycka hur de bemöter och hur 
de vill bemöta dessa kvinnor. Detta för att få en rättvis bild hur och varför bemötandet 
av kvinnor med självskadebeteende skiljer sig från andra patienter.  
 
Slutsats 
Vårdpersonalens bemötande gentemot kvinnor med självskadebeteende upplevs ofta 
som negativt snarare än positivt. Kvinnor med självskadebeteende har ibland blivit så 
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nedvärderade och förlöjligade, samt upplevt att vårdpersonal emellanåt inte har någon 
som helst förståelse för kvinnor som skadar sig själva. Det verkar finnas en gråzon om 
hur kvinnor med självskadebeteende vill bli bemötta. Kvinnorna behöver 
uppmärksamhet, empati och förståelse för att inte skada sig, samt för att förstå sig 
själva och sitt självskadebeteende Det har även visats att vissa kvinnor som får detta 
bemötande skadar sig själva ytterligare. Slutsatsen som dras är att som kvinna med 
självskadebeteende vill hon bli bemött utifrån den unika och individuella människan 
hon är. Vårdpersonal, i synnerhet allmänsjuksköterskan som är ansvarig för patientens 
välbefinnande, måste ha förståelse, respekt och uppmärksamma den individ som ska 
eller komma att bemötas.  
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Bilaga 1. Tabell över de bloggar som använts till resultatet, samt under vilken 
tidsperiod information till resultatet hämtats från bloggarna.  
 
 
Bloggarens webbsida Tidsperiod då data hämtats 
http://ddiana.blogg.se/ 31/10 – 10/11 2014 
http://dissociativ.blogg.se/ 31/10 – 10/11 2014 
http://jessi91.spotlife.se/ 31/10 – 10/11 2014 
http://motfriskaandetag.blogg.se/ 31/10 – 10/11 2014 
http://www.nattstad.se/hannahbloom 31/10 – 10/11 2014 
http://sandz.blogg.se/ 31/10 – 10/11 2014 
http://saramodigh.bloggplatsen.se/ 31/10 – 10/11 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2. Exempel på innehållsanalys. 
 
Meningsbärande enhet Kondenserad mening Kod  Underkategori Kategori 

Det är ofta långa 
väntetider. Ofta får man 
inte hjälp när man 
verkligen behöver det. 

Långa väntetider. Får inte 
hjälp vid behov. 

Hjälp dröjer, får inte hjälp Att känna sig övergiven Att känna sig övergiven 

Oftast har de varit kyliga 
och ibland har jag fått 
utskällningar. Ibland har 
de varit medkännande, 
men det är mer sällan än 
ofta.  

Oftast är de kyliga och 
ibland skäller de ut mig.  
Mer sällan än ofta är de 
medkännande.  

Oftast kyliga, skäller 
ibland, sällan 
medkännande 

Ett känslokallt bemötande Förolämpande 
vårdupplevelser 



 

Många inom vården tror 
att om man pratar om det 
så är det ”bara” ett sätt att 
försöka få uppmärksamhet  

Vården tror bara det är ett 
sätt att få uppmärksamhet. 

Bara 
uppmärksamhetssökande  

Att inte bli tagen på allvar Förolämpande 
vårdupplevelser 

H var den första 
vårdkontakt som lyssnade, 
som visade att hon brydde 
sig, som aldrig dömde, gav 
mig det stöd jag behövde. 

Vårdkontakt lyssnade, 
brydde sig, dömde aldrig 
och gav mig stöd 

Omhändertagen Att bli tagen på allvar Att bli tagen på allvar 

 
 


