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Bakgrund: Självskadebeteende grundar sig ofta i att en människa mår psykiskt dåligt och 

genom att skada sig själva vill de dämpa den ångest som detta medför. En stigmatisering i 

såväl samhället som inom vården finns och att möta dessa människor upplevs som 

skrämmande. Stigmatiseringen bidrar till att ämnet blir tabubelagt och det är svårt att söka 

den hjälp som behövs. Syfte: Att beskriva upplevelsen av att leva med självskadebeteende. 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ innehållsanalys där bloggar har 

analyserats. Resultat: Analysen av datamaterialet har genererat i olika teman enligt följande: 

en ständig närvaro av ångest, att fysisk behandla sig själv för att hantera ångest, oavbruten 

planering av att skada sig själv, kastas mellan känslor – en ständig ambivalens, vårdare 

iakttar mig, men ser mig inte samt ett dömande förhållningssätt från omgivningen. Att leva 

med ett självskadebeteende innebar ständig ångest samt många olika tillvägagångssätt kring 

hur de kan skada sig själva för att hantera denna. Diskussion: Det är viktigt för 

sjuksköterskan att ha en god kunskap samt förståelse för hur det är att leva med ett 

självskadebeteende för att på bästa möjliga sätt kunna bemöta dessa människor med respekt. 

Slutsats: Bristande kunskap och förståelse för människor med självskadebeteende bidrar till 

att upplevelsen av densamma blir sämre. 
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Background: Self-harm is often found in the fact that a person is mentally ill and by harming 

themselves, they want to subdue the anxiety it causes. There is a stigmatization in both 

society and in healthcare and meeting these people may seem fearful. Stigmatization helps 

to make the subject taboo and it is difficult to seek the help that is needed. Aim: To describe 

the experience of living with a self-harm behavior. Method: The study has been conducted 

with a qualitative content analysis where blogs have been analyzed. Result: The analysis of 

the data has generated in various headings as follows: a constant presence of anxiety,  

to physically treat oneself to deal with anxiety, uninterrupted planning to harm itself, thrown 

between emotions - a constant ambivalence, caregiver observes me but does not see me and 

a judicial way from the surroundings. Living with self-harm involves constant anxiety and 

many different approaches to how they can harm themselves to deal with this. Discussion: 

It is important for the nurse to have a good knowledge and understanding of how it is to live 

with self-harm in order to best approach these individuals with respect. Conclusion: Lack 

of knowledge and understanding for people with self-harm contributes to the poorer 

experience. 
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INLEDNING 

Självskadebeteende är ett växande problem i samhället och anses idag vara en globalt 

utbredd folkhälsosjukdom och beteendet i sig är något som anses skambelagt. Prevalensen 

för självskadebeteende är dock svår att fastställa, då det är svårt att avgöra vilka skador som 

ska kategoriseras som självtillfogade skador eller vad som snarare är ett suicidförsök samt 

var gränsen däremellan ska dras. Vidare är självskadebeteendet ett dolt problem i samhället, 

vilket även det kan vara en bidragande orsak till att prevalensen är svår att fastställa. Att 

problemet är dolt skulle kunna bero på den stigmatisering som finns i samhället, vilken kan 

medföra att de människor som lever med självskadebeteende inte vågar tala öppet om sina 

problem. Därför är det viktigt att våga ta upp och synliggöra ämnet i samhället. Intresset för 

just detta ämne grundar sig i att vi själva under tonåren sett personer i vår omgivning med 

självskadebeteende och har då uppfattat detta som något främmande. Genom att beskriva 

människors upplevelser av att leva med självskadebeteende vill vi öka den egna förståelsen 

för fenomenet. Vår förhoppning är att ökad förståelse ska hjälpa oss som blivande 

sjuksköterskor i mötet med dessa patienter. 

BAKGRUND 

Psykisk ohälsa 

Allgulander (2014) menar att psykisk ohälsa innebär allt ifrån akuta övergående kriser till 

funktionsbegränsningar, vilka följer människan genom hela livet. Vidare framgår att 

attityden gentemot psykisk ohälsa och dess behandling skiljer sig avsevärt från somatiska 

sjukdomar. Idag är dock psykisk ohälsa mer accepterat och det finns mindre fördomar mot 

det än vad det tidigare funnits. Psykisk ohälsa omfattar alla psykiatriska sjukdomar, 

diagnoser och tillstånd som till exempel, depression, schizofreni och ångest. 

Ångest 

Ringbäck Weitoft och Rosen (2005) beskriver att ångest är vanligt förekommande och något 

som de allra flesta någon gång har upplevt. Sjöström och Skärsäter (2014) tar upp att det 

finns en medfödd risk på 30 - 40 % att drabbas av ångest och det faktum att kvinnor drabbas 

oftare än män är ett frekvent ämne under diskussion. En orsak enligt Altermus (2006); 

Donaldson, Nautiyal, Ahmari och Hen (2013) samt Hovatta och Barlow (2008) tros vara att 

kvinnor har en större variation i koncentrationen av könshormon under livscykeln än vad 

män har, vilket kan relateras till menstruationscykeln och graviditeter. Ringbäck Weitoft och 

Rosen (2005) beskriver att ångesten kan vara allt från en känsla av ängslan inför en händelse 

eller situation till en mer svår form av ångest som kan klassas som sjuklig. Känslan av ångest 

är svårdefinierad men kan ibland beskrivas som en känsla av kaos, förlorad kontroll eller 

förödelse. Ångesten kan vara oförståelig och skrämmande, ibland kan det kännas som om 

ångesten inte har någon logisk grund. Därför är känslan av hopplöshet överhängande vid 
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upplevelsen av ångest. I en jämförelse mellan ångest och rädsla kan rädslan påstås vara en 

mer konkret känsla som påföljd till ett upplevt hot medans ångesten ofta är mer relaterad till 

oidentifierbara hot. Sjöström och Skärsäter (2014) menar att ångesten ofta beror på denna 

oklara känsla av hot som hänger över en människa i form av negativa tankar eller intryck. 

Det är inte helt ovanligt att kroppen reagerar på ångesten i sig som ett hot, vilket då resulterar 

i mer ångest. Ofta hamnar personerna i en ond cirkel där ångest föder ångest. Klonsky (2009) 

menar att människor som lider av olika sjukdomar så som ätstörningar, psykotiska 

sjukdomar, missbruk, personlighetsstörning och ångest inte allt för sällan visar upp någon 

form av självskadebeteende. 

Självskadebeteende 

Självskadebeteende är ett globalt folkhälsoproblem och är ett växande problem i dagens 

samhälle (Cleaver, Meerabeau & Maras, 2014; Karman, Kool, Poslawsky & Van Meijer, 

2015). Vidare är självskadebeteende ett ämne vars term och definition är mycket varierande 

(Shapiro, 2008). Självskadebeteende är komplext men kan definieras som en medveten 

handling hos en individ att skära sig, men saknar syfte att begå självmord. Dock är denna 

definition bristfällig eftersom självskadebeteende inte enbart består av skärande utan också 

av andra metoder att skada sig själv genom, såsom till exempel att bränna, slå, bita och 

sticka. Detta gör människorna med självskadebeteende i syfte att ge upphov till blåmärken, 

repor eller andra skador (Beier, 2015; Klonsky, 2009; Shapiro, 2008; Straaup Søndergaard, 

2008). Vilken definition eller term som än används, har de människor som utövar detta 

beteende alltid som avsikt att lindra någon form av känslomässigt lidande (Alfonso & Kaur, 

2012; Klonsky, 2009; Shapiro, 2008). Fjällman (2010) menar att självskadebeteende är 

vanligare hos kvinnor än hos män. Odelius och Ramklint (2014) beskriver att majoriteten av 

kvinnorna som är över 18 år inom barn och ungdoms- samt vuxenpsykiatrin någon gång 

skadat sig själva. 

 

Vidare kan självskadebeteende delas in i tre olika kategorier. Första kategorin är allvarligt 

självskadande där individen som utför beteendet orsakar sig själv stor skada såsom 

amputation och kastrering, vilken förekommer framförallt hos psykotiska patienter. Andra 

kategorin är stereotypt självskadebeteende, där individen till exempel kan dunka sig själv i 

väggen upprepade gånger och bita sig i fingrarna, vilket ofta visar sig hos patienter med 

psykisk sjukdom, autism och utvecklingsstörning. Den tredje kategorin är ytligt 

självskadande där individen skadar sig själv med exempelvis ett vasst föremål eller liknande 

som kan förekomma hos många olika typer av patientgrupper med psykisk ohälsa (Fjällman, 

2010; Straup Søndergaard, 2008). 

 

Klonsky (2009) menar att människor med självskadebeteende, innan de utför självskadan 

upplever känslor som överväldigande, ledsamhet, emotionell smärta, frustration, ångest, 

ensamhet och ilska. Vidare menar han att känslorna efter att de har skadat sig själva kan 

uppträda i form av lättnad, ilska, ett lugn, emotionell smärta, ensamhet, ledsamhet, skuld och 

att de blir avslappnade. McAndrew och Warn (2014); Paul och Hill (2011) samt Straup 

Søndergaard, (2008) poängterar vikten av att kunna skilja på självmordsförsök och 

självskadebeteende, då dessa inte allt för sällan förväxlas. Självmord kan ses som en flykt 
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från livet medan ett självskadebeteende snarare är en strategi för överlevnad och en form av 

självmedicinering för individens psykiska ohälsa. 

Bakomliggande orsaker till självskadebeteende 

McAndrew och Warn (2014) beskriver också att självskadebeteende har många olika sidor 

samt att det är ett komplext ämne. Vidare menar de att det finns olika faktorer som gör en 

människa benägen till att utöva, triggas till samt får dem att upprätthålla sitt 

självskadebeteende. Det som triggar kan vara olika livshändelser, oroande känslor mellan 

olika människor och även inom människan själv. Beteendet medför positiva konsekvenser 

vilket bidrar till att det förstärks, men även negativa konsekvenser vilket kan förvärra de 

svårigheter människan har sedan tidigare. En av de starkaste positiva konsekvenserna är att 

det medför en lättnad för den människa som utövar självskadebeteende. Sandy (2013) 

beskriver att det finns en rad olika anledningar till varför människor väljer att skada sig 

själva. Klonsky (2009) och Sandy (2013) menar att när de har utövat självskadebeteende så 

känner de ofta ett lugn, vilket för det mesta är känslan som de är ute efter. Att utöva 

självskadebeteende kan också vara ett sätt för dem att straffa sig själva. Fjällman (2010) 

poängterar att människor med självskadebeteende ofta har en negativ syn på den egna 

kroppen, vilket kan vara både en orsak till och en påföljd av självskadebeteendet.  

Människan, dess värdighet och lidande 

Eriksson (1987) tar upp att människan ska ses som en helhet som består av kropp, själ och 

ande. Dessa begrepp är tre dimensioner av en människa och hör på så sätt samman. Kroppen 

kan ses både i ett sammanhang och som människans väsen. Genom kroppen relateras 

människan till både tid och rum samt till andra människor. Kroppen är människans fysiska 

del. Enligt Merleau-Ponty (1997) så har vi inte en kropp, utan vi är en kropp. Kroppen är 

full av liv samt en källa till erfarenheter och kunskap. Den är ett hem för människans hälsa 

och lidande, den är bärare av allt det en människa upplever och genomgår. Vidare kan 

människan inte fly ifrån kroppen då den ständigt är närvarande i alla sammanhang. Lindwall 

(2017) menar att samhällets nutida ideal påverkar människans upplevelse av den egna 

kroppen. Människan ställer krav på sig själv, där kroppen skall vara ungdomlig, vacker och 

frisk enligt dagens ideal. Watson (2012) menar att själen står för människans personlighet 

och är ett uttryck för människans livskraft. Själen är en dimension av människan, som blir 

synlig via det andliga och det kroppsliga. Kroppen och själen påverkar varandra, där själsliga 

besvär kan ge kroppsliga uttryck och tvärtom. Tankar och känslor beskrivs som själens 

fönster och ger uttryck för om människan är i balans eller inte. Själen kommer visa sig i allt 

vårdande eftersom den är kopplad till människan, det är därför viktigt att ha människans 

tankar och känslor i beaktning i omvårdnaden. Sivonen (2000) menar att det andliga är ett 

svårdefinierat begrepp, då ord ofta inte är tillräckliga för att beskriva fenomenet. Det står för 

det spirituella, mål och mening i livet. Det andliga i människan behöver inte kopplas till 

religion utan kan uttrycka sig i exempelvis musik, konst eller annat, vilket upplevs som 

betydelsefullt för människan. Det andliga påverkas av aspekter så som kön, ålder, etnicitet 

och omvärlden. Det andliga är länkat till människan och påverkar således dennes hälsa och 

välbefinnande.  
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Begreppet värdighet omfattar hälsa i relation till mänskliga rättigheter, lagtexter och sociala 

sammanhang och är ofta kopplat till integritet. Värdighet är något som människan har, just 

för att hen är människa och som enligt vårdvetenskapen inte får kränkas (Eriksson, 1995; 

Edlund, 2002; Edlund, Lindwall, von Post & Lindström, 2013). Inom vården är det viktigt 

att patientens värdighet bevaras då värdigheten är väsentlig för att lindra lidande och främja 

hälsa. Om värdigheten kränks så bidrar det till vårdlidande. Istället måste den lidande 

människan få sin värdighet bekräftad för att kunna se en mening med sitt eget liv (Eriksson, 

1995). Eriksson (1994) menar att lidande i sin tur innebär att en individ går igenom eller står 

ut med exempelvis smärta, att vara med om smärtsamma situationer, att uthärda, tåla och 

bära. Det kan alltså vara ett fysiskt lidande, men också psykiskt, i form av olika prövningar 

i livet. Lidande är ett av vårdens kärnbegrepp och all vårdverksamhet bör arbeta för att lindra 

lidande. Eriksson (1994) beskriver i sin modell om lidandet ”hälsans och lidandets nivåer” 

att ha ett lidande, att vara i lidandet samt att varda i lidandet. Hon menar att ha ett lidande är 

främmande för människan, dess inre begär samt möjligheter, människan styrs istället av yttre 

omständigheter. Att vara i lidandet menar hon i sin tur är när människan upplever en oro 

men visar upp en falsk fasad som är anpassad för omgivningen där ångesten och oron med 

tiden förvärras då känslorna inte går att trycka undan. Den sista att varda i lidandet beskriver 

hon som en kamp där människan befinner sig mellan hopp och hopplöshet samt mellan liv 

och död. Om livet vinner kampen är det lättare för människan att hitta en mening med 

lidandet som denne går igenom. Vidare beskriver Eriksson (1994) olika former av lidande 

såsom sjukdomslidande, vårdlidande samt livslidande. Sjukdomslidande menar hon är när 

en individ lider relaterat till en sjukdom de bär på och syftar exempelvis till olika symtom 

eller problem som uppstår i samband med sjukdomen. Hon menar även att vårdlidande 

snarare handlar om ett lidande till följd av den vård eller behandling individen får, eller av 

brister i densamma. Dessa brister kan utspela sig i form av bristande kontroll samt 

kränkningar. Vilket vårdaren kan motverka genom att reflektera över huruvida patienten har 

ett vårdlidande eller inte. Livslidande i sin tur handlar om människans liv och dess 

förhållningssätt till sig själva och verkligheten, vilket omfattar människans egna existens 

som påverkar individens livsvärld. Utifrån Fjällman (2010) som menar att människor med 

självskadebeteende har en negativ syn på den egna kroppen är detta viktiga begrepp att ha 

kunskap kring för att kunna bemöta dessa individer på bästa sätt. 

Bemötande 

För ett bra bemötande i vården är det av vikt att sjuksköterskan ser patientens värld och 

bejakar denna. Vidare bör de förstå och uppmärksamma att patienten har sin egna verklighet 

och egna levda erfarenheter, vilket innefattar allt det som en människa kan erfara och känna 

i det dagliga livet (Dahlberg & Segersten, 2010). Bristande bemötande av patienterna är ett 

exempel som kan ge konsekvenser så att vården inte längre är vårdande utan istället bidrar 

till ett vårdlidande, vilket i alla former bör undvikas (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta är 

något som också stärks av Shaw och Sandy (2016) där de beskriver hur ett nedvärderande 

bemötande medför att människorna med ett självskadebeteende tycker ytterligare sämre om 

sig själva än vad de redan gjorde. Vilket ger upphov till stress och behov av att skada sig 

ytterligare samt att de än mindre vill söka hjälp för sina problem. McHale & Felton (2010) 

beskriver att patienter har en negativ uppfattning av bemötandet från sjukvårdspersonal 

relaterat till attityder som finns gentemot människor som har ett självskadebeteende. 
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Stigmatisering kring självskadebeteende i samhället 

Fjällman (2010) poängterar att självskadebeteende är något som är skambelagt och har fått 

en negativ klang i samhället. Eisenberg, Downs, Golberstein och Zivin (2009) genomförde 

en studie som visade att människor upplever en hög stigmatisering i samhället vad gäller 

självskadebeteende, samtidigt som det också visar att den egentliga stigmatiseringen hos 

varje individ inte är lika hög. Det visade sig också att vissa grupper av människor hade 

förhöjt stigma kring ämnet så som män, unga, asiater, mer religiösa eller människor 

uppvuxna i fattigdom. Vidare visade det sig att högre personlig stigmatisering också var 

associerat med lägre motivation till att söka hjälp. Enligt Long, Manktelow och Tracy (2012) 

är självskadebeteende ett dolt problem i samhället, vilket kan vara en orsak till följd av 

stigmatiseringen kring beteendet. De belyser vikten av att yrkesverksamma inom området 

och samhället arbetar för att minska stigmatiseringen kring självskadebeteende. Särskilt 

viktigt är det att personal inom vården som ofta träffar på dessa människor arbetar för att 

minska fördomarna gentemot dessa människor. Vårdpersonalens attityder är i synnerhet 

viktiga att påverka då de kan komma att inverka på människornas upplevelser och därmed 

syn på vården. Enligt Paul och Hill (2011) är det viktigt att förstå orsaken bakom ett 

självskadebeteende för att öka kunskap i ämnet och minska stigmatisering. 

Sjuksköterskors perspektiv på självskadebeteende 

Karman et al., (2015) menar att en positiv attityd hos sjuksköterskor är en viktig aspekt i 

vården av patienter med självskadebeteende. Detta med tanke på den nära kontakt som de 

har med dessa människor. Shaw och Sandy (2016) menar att sjuksköterskor som vårdar 

människor med självskadebeteende har både positiva och negativa attityder gentemot dem. 

De negativa attityderna är dock överrepresenterade bland sjuksköterskorna. Negativiteten är 

något som främst baseras på frustration och ilska, där sjuksköterskorna ser dessa människor 

som “uppmärksamhetssökande” och “tidsslösare”. Vidare menar de att dessa människor inte 

kommer att sluta med sitt självskadebeteende trots vård, vilket sjuksköterskorna då menar 

ödslar sjukvårdens tid och resurser. 

Många sjuksköterskor upplever att de genom utbildning utvecklar ett förbättrat bemötande 

till människor med självskadebeteende. Brist på kunskap kring ämnet skapar en osäkerhet 

som bidrar till ett negativt bemötande (McHale & Felton, 2010; Karaman et al., 2015; Shaw 

& Sandy, 2016). Sjuksköterskor med kunskap om självskadebeteende har lättare att sätta sig 

in i dessa människors situation, vilket medför att de kan bortse från det negativa och har 

därför ett bättre bemötande än sjuksköterskor med bristande kunskap (Shaw & Sandy, 2016). 

Vidare styrks detta av Cleaver (2013) och Karman et al. (2015) som menar att sjuksköterskor 

med erfarenhet av den psykiatriska vården oftast har ett bättre bemötande till unga människor 

med ett självskadebeteende, i jämförelse med sjuksköterskor som arbetar inom somatisk 

vård. Dahlberg och Segersten (2010) beskriver hur kommunikationen mellan människor är 

något som förstärks såväl som det försvåras av den förförståelse som individen har. De 

beskriver vidare hur förförståelse innebär att redan veta någonting, vilket i sin tur kan vara 

av vikt, men också kan ses som ett hinder för att verkligen förstå. Beier (2015) tolkar Huband 

och Tantam (2009) som menar att självskadebeteende hos patienter ofta framkallar ångest 
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och oro hos personal inom både psykiatrin och somatiken, vilket kan orsaka ett mindre 

lämpligt bemötande som kan visa sig i överdrivna tvångsåtgärder. 

Tvångsvård  

Enligt 3 § i SFS 1991:1128 är tvångsvård en åtgärd som endast får vidtas om patienten lider 

av en allvarlig psykisk störning samt har ett oundvikligt behov av psykiatrisk vård på grund 

av sitt aktuella tillstånd och personliga förhållanden. Psykiatrisk tvångsvård får endast ges 

om patienten själv motsätter sig denna vård, är till fara för sin egen eller andras säkerhet 

samt om det finns en anledning att tro att vården inte kommer kunna ges i samtycke med 

patienten.  Enligt § 19 i SFS 1991:1128 får en patient spännas fast i en bältesäng kortvarigt, 

om det finns direkt fara för patientens liv. Under tiden patienten är fastspänd ska alltid 

personal finnas närvarande. Vidare står det i § 18a att patienten skall erbjudas ett 

uppföljningssamtal så fort hen är i tillstånd för det. Det är då upp till chefsöverläkaren att 

erbjuda samt säkerställa att samtalet blir av. Chefsöverläkaren behöver dock inte själv 

medverka i samtalet utan kan delegera vidare uppgiften till en kollega. 

PROBLEMFORMULERING 

Självskadebeteende är fortfarande ett växande problem i samhället, vilket i dagens samhälle 

tyvärr inte får den uppmärksamhet som sig börs. Det finns forskning som undersöker hur 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal upplever människor med självskadebeteende. Mindre 

utforskat är dock hur de människor som har ett självskadebeteende själva upplever hur det 

är att leva med det. I dagens samhälle finns förutfattade meningar kring människor med ett 

självskadebeteende som många gånger inte stämmer överens med verkligheten. Det upplevs 

som ett tabubelagt ämne och många människor med självskadebeteende upplever att de inte 

vågar prata om sin sjukdom eftersom de ofta möts av okunskap och rädsla för vad som är 

annorlunda. Som sjuksköterska utan större erfarenhet av att arbeta med dessa människor kan 

det kännas skrämmande att närma sig dem, vilket kan leda till att sjuksköterskor inte vågar 

ge den omvårdnad som människorna med självskadebeteende faktiskt förtjänar. Därför är 

det viktigt att undersöka hur dessa människor själva upplever hur det är att leva med ett 

självskadebeteende. Förhoppningen är att resultatet ska hjälpa sjuksköterskor att öka sin 

förståelse och bli stärkta i sitt möte med patienter som har ett självskadebeteende. 

SYFTE 

Att beskriva upplevelsen av att leva med självskadebeteende.  
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METOD 

Denna studie har genomförts med kvalitativ metod som grund med en induktiv ansats, vilket 

innebär en neutral analys av texter som beskriver människors egna upplevelser av ett 

fenomen. Valet av metod styrs av studiens syfte och frågeställningar (Henricson & Billhult, 

2017). Vidare menar Henricson och Billhult (2017) att kvalitativ metod används när 

författarna har för avsikt att undersöka människors levda upplevelser av ett fenomen. 

Eftersom syftet med examensarbetet, var att beskriva människors upplevelser så fungerar 

metoden väl till denna studie. Vid en kvalitativ studie är det enligt Henricson och Billhult 

(2017) viktigt att författarna beaktar den förförståelse som de besitter inom området samt 

hur denna skulle kunna påverka resultatet av studien. Syftet med att göra en kvalitativ studie 

är att skapa en ökad kunskap kring ett fenomen på det sätt som det upplevs av människor. 

Kvalitativa data som samlas in är ofta i form av intervjuer, bloggar, berättelser, fokusgrupper 

och/eller deltagande observation. Till denna studie har data samlats in från bloggar utifrån 

inklusionskriterier. 

Urval 

Ett inklusionskriterie var att bloggarna skulle vara skrivna av personen som själv lever eller 

har levt med ett självskadebeteende. Bloggarna skulle vara på svenska, vara uppdaterade 

senast under 2015 samt att vi som längst följde bloggen tre år tillbaka i tiden för att begränsa 

materialet som skulle bearbetas. Vissa av bloggarna hade olika kategorier beroende på vad 

blogginläggen handlade om så som psykisk ohälsa, självskadebeteende och ångest. I de 

bloggar med denna form av kategorier valde vi att endast läsa blogginlägg i kategorier som 

överensstämmer med syftet. Detta för att sålla bort bearbetningen av irrelevanta data. 

Datainsamling 

Det datamaterial som insamlades var narrativa data, vilket Lundman och Graneheim-

Hällgren (2012) menar är ett bra underlag för olika kvalitativa analysmetoder. I studien 

genomfördes en tolkning av narrativa data i form av bloggar. Narrativa data är en form av 

berättelse där berättarens egna värderingar tydligt kommer fram (Jonsson, Nyman & 

Josephsson, 2017). Bloggarna söktes fram via databasen Google den 31/8 2017, där 

sökorden självskadebeteende och blogg användes, se Bilaga 2. Av dessa lästes samtliga titlar 

med tillhörande beskrivning, varav 25 stycken bloggar lästes mer noggrant. Utifrån 

inklusionskriterierna valdes sedan 7 bloggar ut för analys. Vissa av dessa bloggare hade 

under tidsperioden som analyseras bytt bloggportal och då har även deras tidigare bloggar 

analyserats. Inga begränsningar i varken ålder eller kön sattes, men sökningen resulterade i 

endast kvinnor mellan åldrarna 18–27 år. En sammanfattning av de utvalda bloggar har 

genomförts och presenteras i Bilaga 1. 
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Analys 

Den analysmetod som användes till denna studie var en kvalitativ innehållsanalys med fokus 

på att tolka texter utifrån Lundman och Graneheim-Hällgren (2012). De menar även att 

kvalitativ innehållsanalys är användbar till många olika typer av texter och är därför en 

metod som används inom flera olika forskningsområden.  Eftersom omvärlden enligt 

kvalitativ forskning ses som komplex, vilken är beroende av sammanhang och skapad samt 

personlig, ligger det i betraktarens ögon hur denna upplevs. Detta medför också att varje 

individs kultur, livsvillkor och historia måste finnas i åtanke. beskriver att vid kvalitativ 

innehållsanalys ligger fokus på att framställa skillnader och likheter i textinnehåll, vilket 

sedan redovisas i kategorier och teman (Lundman & Graneheim-Hällgren, 2012). 

Utifrån detta analyserades samt tolkades datamaterialet med beaktning av våra egna 

förförståelser samt tankar och värderingar. Sedan plockades skillnader och likheter ut ur 

stycken från innehållet av berättelserna. Varje blogg fick ett eget dokument där 

meningsbärande inlägg klistrades in för att sedan skrivas ut och delas upp i enstaka inlägg. 

Inläggen analyserades och delades sedan in i kategorier i form av olika teman, för att sedan 

skapa en ny helhet. Dessa teman är vad som utgör innehållet av resultatet. 

Delar av analysprocessen redovisas i form av en kondenseringstabell utifrån Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2017), se bilaga 3. Utifrån kondenseringen framkom olika kategorier. 

Det sammantagna innehållet i dessa kategorier formade sedan resultatets rubriker. 

Etiska överväganden 

Eftersom studiens metod innebär en granskning av bloggar var det en viktig aspekt att 

återberätta dessa på ett så sanningsenligt sätt som möjligt där innebörden inte ändras utifrån 

de förkunskaper som författarna till studien har, eftersom vetenskapliga arbeten skall vara 

fria från egna värderingar (Olsson & Sörensen, 2011). Då berättelserna som studien 

fördjupar sig i är personliga och unika var det viktigt att poängtera att denna studie inte 

beskriver hur människor generellt uppfattar hur det är att leva med självskadebeteende, utan 

för just dessa specifika människor. 

Vetenskapsrådet (2002) menar att inom forskningsetiska principer finns det fyra 

huvudsakliga riktlinjer att förhålla sig till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att alla 

deltagare i studien ska få information om vad de har för antaganden i studien och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Informationen som delges deltagarna ska omfatta allt det i 

studien som kan komma att påverka dem på något sätt. Vidare innebär samtyckeskravet att 

ansvariga för studien ska erhålla samtliga deltagares samtycke. Samtyckeskravet innefattar 

även att de som deltar i studien har rätt att när som helst avsluta sin medverkan i studien. I 

vissa fall innebär detta även att föräldrar vars barn ingår i en studie behöver lämna ett 

samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att alla som arbetar med studien ska skriva under 

en förbindelse om tystnadsplikt. Vidare bör allt material som kan härledas till en enskild 

deltagare i studien avidentifieras för att omöjliggöra utomståendes möjlighet att identifiera 
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dessa personer. Nyttjandekravet innebär att insamlat material som personnummer eller 

mätvärden ej får delas vidare för användning i till exempel reklam. Personuppgifter får heller 

inte användas så att det direkt kan påverka den enskilde individen. 

Till denna studie beaktades bland annat samtyckeskravet, men eftersom författarna till 

bloggarna själva valt att publicera texten så får dessa ses som offentligt för alla att använda 

sig av. Vidare togs konfidentialitetskravet under beaktning, men även här är bloggarna något 

som de själva valt att publicera och är därför offentligt. Dock för att inte peka ut en specifik 

författare i resultatdelen kodades referenserna som blogg 1, 2, 3 etcetera, vilken presenteras 

i Bilaga 1. Likadant tänkte vi kring nyttjandekravet där uppgifter och information endast 

användes i forskningens ändamål. Det finns dock inte någon form av kontaktuppgifter mer 

än det som finns offentligt tillgängligt i bloggarna.  
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RESULTAT 

Ur analysen av bloggarna framkom följande teman; en ständig närvaro av ångest, att fysisk 

behandla sig själv för att hantera ångest, oavbruten planering av att skada sig själv, kastas 

mellan känslor – en ständig ambivalens, vårdare iakttar mig, men ser mig inte samt ett 

dömande förhållningssätt från omgivningen. 

Resultatet kommer presenteras utifrån varje tema med beskrivande innehåll som stärks upp 

utav citat. 

En ständig närvaro av ångest 

Kvinnorna med självskadebeteende upplever att en känsla av ångest är någonting som 

ständigt är med dem. De beskriver ofta att ångesten blir så stark att de måste självskada, 

vilket kan tolkas som att ångesten är en av de största orsakerna till deras självskadebeteende. 

Ångesten finns alltid där, men intensiteten varierar från dag till dag samt kommer och går i 

perioder. Vilket innebär att dessa kvinnor lever i ovisshet för när ångesten kommer tränga 

sig på. Vidare beskriver de ångesten som ett inre monster som är svårt att kontrollera och 

som återkommande tar över deras vardag. Kvinnorna beskriver hur de kan uppleva såväl 

fysiska som psykiska symtom vid ångest. De psykiska symtomen är många blandade 

intensiva känslor av bland annat ledsamhet, förtvivlan, ilska, uppgivenhet, att ha panik, att 

känna sig misslyckad, vara desperat och förkrossad. Genom dessa känslor upplever 

kvinnorna en förlust av att kunna kontrollera sina egna handlingar, som de jämför med ett 

vilddjurs instinkter. En känsla av att det värker så mycket inombords att det upplevs som att 

de ska explodera och att de inte vet vart de ska ta vägen, en smärta som inte går att beskriva 

med ord. De fysiska symtomen uppges i sin tur vara till exempel smärta och att det sliter i 

bröstet, en brännande känsla, andnöd, hjärtklappning, darrningar och blodtrycksfall. Vidare 

beskriver många att de tappar kontakt till sin egen kropp såväl psykiskt som fysiskt genom 

den tomhet de upplever. Många kvinnor upplever också att de har svårt att koncentrera sig 

på det de gör, det enda som de kan fokusera på är ångesten och allt handlar om att finna ett 

sätt att komma undan den. Många gånger upplever dessa kvinnor att ångesten finns där utan 

någon särskild anledning och att det är svårt att ta på den bakomliggande orsaken. Ofta dyker 

jobbiga och intensiva tankar upp utan anledning som är svåra att avskärma, vilket medför att 

ångesten byggs upp inom dem. 

Mina känslor har en tendens till att bli väldigt intensiva ibland det är väl ofta 

därför jag självskadar för att jag inte kan hantera starka känslor, men jag 

försöker hantera dem. (Blogg 1). 

Att fysiskt behandla sig själv för att hantera sin ångest 

Att ha starka negativa känslor och tankar som föder ångest kan vara svåra att hantera, detta 

är någonting som kvinnorna upplever att vi som människor gör allt för att undvika. För att 

hantera ångesten beskriver kvinnorna flera olika tillvägagångssätt, såsom användande av ett 
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kedjetäcke med lugnande funktion, aktiviteter och sysselsättningar av olika slag. Även olika 

former av ångestdämpande mediciner uppges ibland hjälpa dem att dämpa ångesten. Det är 

dock sällan som dessa hanteringsstrategier hjälper fullt ut, vilket innebär att den psykiska 

smärta som kvinnorna upplever inte allt för sällan dämpas genom att de skadar sig själva på 

ett eller annat sätt. Det är vanligt att kvinnornas självskadebeteende börjar av en slump. De 

upptäcker på något sätt att deras ångest dämpas när de råkar göra sig illa fysiskt. Med tiden 

växer dock självskadebeteendet och de tar till allt värre metoder för att dämpa ångesten. 

Kvinnorna är mycket väl medvetna om att känslan av lättnad som infinner sig efter utövat 

självskadebeteende endast är en tillfällig lösning för att dämpa ångesten. 

Jag började regelbundet försöka distrahera mig själv och fly från de obehagliga 

känslorna genom att just gräva in naglarna i handflatorna. Åren gick och 

ångesten blev värre och värre, och smärtan som krävdes för att distrahera den 

växte och växte. Det gick från att köra in naglarna i handflatorna till att riva, 

bita och nypa mig själv. Det fortsatte med att jag började dunka huvudet i 

väggen, slå mig själv och börja använda nålar att rispa mig själv med. När jag 

började högstadiet gick det så långt att jag började använda ännu vassare saker 

för att skära mig med och mitt självskadebeteende var utom kontroll. (Blogg 

6). 

Oavbruten planering av att skada sig själv 

Kvinnorna beskriver hur de i desperation har många olika tillvägagångssätt till att skada sig 

själva. Förstahandsvalet är ofta att skära sig med vassa föremål, de tar det som finns tillhands 

för tillfället, allt ifrån rakblad till krossat porslin. Får de inte tag i något vasst kan dem istället 

dunka huvudet i väggen, slå sig själva, riva upp gamla sår, dricka tvål eller handdesinfektion 

och även använda olika sexuella handlingar som ett sätt att skada sig själva på. vilket innebär 

att det inte bara handlar om att fysiskt skada sig själva utan de kan också skada sig själva på 

ett psykiskt plan. Dock verkar det som att den psykiska formen av att skada sig själv är något 

som i längden bidrar till att kvinnorna får än mer ångest i efterhand i jämförelse med den 

fysiska självskadan. Detta menar kvinnorna medför att de känner sig äcklade av sig själva 

och smutsiga, vilket gör att självkänslan raserar. 

Innan kvinnorna skadar sig själva upplever de ett stort obehag relaterat till ångesten och de 

beskriver även upplevelsen av att ångesten rinner ut och lämnar deras kropp efter att de skurit 

sig. Känslor som uppstår efter utövat självskadebeteende kan vara glädje, lättnad, trötthet, 

frihet och trygghet. Vidare upplever de att den fysiska smärtan övertar deras fokus vilket ger 

dem en flykt från ångesten för stunden. Detta innebär att kvinnorna för en stund känner sig 

frigjorda från den outhärdliga ångest som de upplever. 

Men visst hade det varit skönt att dra rakbladet mot armen o se blodet komma 

fram, känna hur ångesten rinner ur mig samtidigt som såren svider… (Blogg 

3). 
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Kvinnorna beskriver hur självskadebeteende blir som en ond cirkel. När ångesten byggt upp 

sig till en nivå där de inte längre klarar av att hantera den, ser många av kvinnorna ingen 

annan utväg än att skada sig. Självskadan i sig genererar sedan i ytterligare ångest över att 

de har skadat sig själva, vilket kan bygga upp sig och medföra att de skadar sig igen. Vidare 

beskriver de också att det även blir en ond cirkel i det stora hela. Där de beskriver 

självskadebeteendet som en form av beroende, där de känner ett måste till att skada sig 

själva. Detta då kvinnorna upplever att det är det enda som hjälper för att lätta på ångesten 

de bär på. Kvinnorna räknar timmar och dagar från senaste tillfället de skadat sig, vilket 

innebär att kvinnorna anser att de positiva konsekvenserna av att skada sig själva överväger 

de negativa konsekvenserna som det också bidrar till. Framförallt i den akuta situationen, då 

de positiva konsekvenserna är det som framträder först. Medan de negativa konsekvenserna 

inte träder fram förrän i efterhand. 

 

Nu ikväll krascha jag once again som jag alltid gör. 

Ångesten och abstinensen tog över så kunde inte stå emot att skada mig.. 

Känner mig så värdelös nu.. (Blogg 2). 

Kastas mellan känslor - en ständig ambivalens 

Skam är någonting som nämns frekvent, hur kvinnorna skäms och hatar sig själva på grund 

av sitt självskadebeteende, över ärren som alltid finns där och påminner dem och alla andra. 

Självskada upplevs som något privat som kvinnorna inte vill att andra ska se, men samtidigt 

är det svårt att dölja för omvärlden. Vidare upplever de att de förstör för både sig själva och 

även för andra människor i deras omgivning. Kvinnorna upplever att självskadebeteendet 

styr deras liv och hindrar såväl dem själva som deras anhöriga från att göra saker de skulle 

vilja i livet. En vanlig känsla är också att någonting är fel på dem, att de är misslyckade och 

sämre än andra människor på grund av att de skadar sig själva, vilket medför att de inte får 

leva ett normalt liv. Relaterat till skammen är de ofta rädda för att berätta om sitt beteende 

för de som står dem närmast, detta för att inte lägga över bördan på dem. 

En känsla av att vara kluven är ett återkommande ämne, kluven till att vilja skada sig och att 

vilja bli bättre samt deras egna förmåga till att tackla beteendet på egen hand. En stolthet 

över att ha hållit sig ifrån beteendet och en skam samt frustration över att falla tillbaka till 

det. Kvinnorna är mycket väl medvetna om att de har möjlighet att ändra på sitt beteende, 

det är bara svårt. Detta eftersom det alltid finns en rädsla när de är skadefria till att falla 

tillbaka i gamla mönster igen. Samtidigt beskriver de att de lätt faller in i andra former av 

självskadebeteende när de slutar att fysiskt skada sig själva, vilket kan uttrycka sig i 

exempelvis ätstörningar. Varje dag som kvinnorna klarar av att hantera känslorna och 

tankarna som dyker upp utan att skada sig själva, upplever de som en vinst. Där de tar tillvara 

på det som upplevs som positivt och tar emot den hjälp som erbjuds samt hittar saker som 

motiverar dem till att kämpa vidare. En upplevelse av att känslorna växlar mellan att tro och 

inte tro på sig själva. Där kvinnorna ändå uttrycker en vilja och förhoppningar om att en dag 

bli bättre. 
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Kluvenheten gör mig frustrerad, men den gör mig även motiverad till att bli 

frisk. Jag vill ju bli frisk, jag vill ha ett liv fritt från att jag måste skada mig 

hela tiden. Jag vill ju kunna ta hand om mig själv, att ta hand om sig själv är 

inte att självskada, då tar man verkligen inte hand om sin kropp och själ. (Blogg 

1). 

Vårdare iakttar mig, men ser mig inte 

Kvinnorna upplever många gånger att deras självskadebeteende förvärras när de blir inlagda 

på olika psykiatriska avdelningar och att det är lätt att bli triggad av andra med liknande 

besvär. De upplever att de på vårdavdelningar endast får en behandling som leder till ett 

stadie av likgiltighet, men så snart de blir utskrivna hamnar de tillbaka i samma mående igen 

och självskadebeteendet återkommer. Detta innebär att kvinnorna endast ser inläggningar 

som en tillfällig lösning och inte är något som hjälper mot det som problemet grundar sig i. 

Samtidigt som kvinnorna själva har svårt att öppna upp sig och ta emot den hjälp de faktiskt 

behöver, vilket står i konflikt till varandra. 

Vidare uttrycker de ett behov av att få stöd och hjälp på ett sätt som de upplever att de sällan 

får genom den sjukvård de möter. Vilken kan relateras till att kvinnorna känner att 

personalen är opålitlig då de i ena stunden är snälla och stöttar, till att senare hålla fast dem 

samt att de vidtar olika tvångsåtgärder. Detta innebär att kvinnorna har svårt att känna tillit 

till den personal som de förväntas samarbeta med. Kvinnorna upplever också en rädsla till 

att bygga relationer till personal eftersom de vet att den kommer ta slut när de inte längre 

vårdas på avdelningen. Detta medför att kvinnorna även har svårt att veta om det verkligen 

är sjukvårdspersonalen som inte vill hjälpa dem eller om det helt enkelt är de själva som inte 

är villiga att ta emot den hjälp som erbjuds. Vidare upplever kvinnorna en lättnad över att 

själva inte behöva ha ett ansvar i att motstå sina impulsiva självskadande handlingar, då 

vårdpersonalen minimerar möjligheter till att kvinnorna skadar sig. Samtidigt är de också 

väl medvetna att ansvaret med tiden kommer att läggas på dem själva igen. Vilket medför 

en rädsla hos kvinnorna till att bli utskrivna, som också kan kopplas till den kluvenhet som 

de upplever med att de längtar till att få komma hem samtidigt som de ser en rädsla i det. 

Kvinnorna påpekar att de många gånger upplever att de inte blir tagna på allvar, att 

personalen inte lyssnar på dem när de väl öppnar upp sig och berättar hur de mår. Detta kan 

medföra att kvinnorna kan känna sig hånade och nedvärderade, de kan även bli tillsagda att 

de är uppmärksamhetssökande när de uttrycker sina känslor. Kvinnorna upplever också att 

personal kan tycka att deras problem inte är lika viktiga som andra människor med somatiska 

sjukdomar, eftersom de har åsamkat sig dem själva. Viket innebär att kvinnorna känner att 

de inte är lika mycket värda som patienter som lider av somatiska sjukdomar. 

Igår kväll skadade jag mig, ambulansen kom. Men en i ambulansen var så jävla 

otrevlig! Han sa ”tack vara dig kanske någon får hjärtstopp o dör för att du ska 

åka ambulans”. Men Vafan det var INTE jag som ringde ambulans utan andra!! 

(Blogg 3). 
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Kvinnorna upplever att personalen har svårt att veta hur de ska hanteras när de skadar sig 

själva och det slutar därför många gånger med att de läggs i bältessäng. Vidare upplever de 

det vanligt att personalen vakar dygnet runt över dem, att de ofta blir fasthållna, får 

tvångsinjektioner eller blir bältade till följd av att de protesterar och gör motstånd. De menar 

också att personalen tar till tvångsåtgärder allt för lätt, innan de har provat alternativa 

lösningar. Vilket innebär att kvinnorna känner en frustration över att ständigt misstänkas för 

saker som inte har någon rimlig grund. Personal har även påpekat till kvinnorna att de inte 

vill bälteslägga dem, vilket bidrar till att kvinnorna känner sig skuldbelagda. Kvinnorna 

uttrycker att de givetvis inte vill göra så att de blir bälteslagda och bör därför heller inte 

skuldbeläggas för det. Detta då bältning är en tvångsåtgärd som kvinnorna upplever som 

väldigt integritetskränkande där de blir fast med sin ångest. Faktorer som kan bidra till att 

den redan jobbiga bältesproceduren upplevs ännu värre kan vara till exempel att få höra att 

personalen inte har tid med att ta hand om kvinnorna, att personalen är hårdhänt så att det 

gör ont, att de blir lämnade ensamma eller att inte få veta vilka som är i rummet. Det upplevs 

även jobbigt när personalen inte uppmärksammar saker som kan vara jobbigt för kvinnorna 

som till exempel att ha hår i ansiktet, att kläderna sitter obekvämt eller att det kliar 

någonstans. Kvinnorna vill då gärna att personalen försöker få kontakt med dem för att se 

om det finns något de kan hjälpa dem med. Eftersom kvinnornas armar och ben är fastspända 

kan de själva inte klia sig eller rätta till sina kläder. Detta medför att kvinnorna upplever att 

personalen inte ser dem som en människa utan snarare objektifierar dem. Upplevelser som 

istället ses som positiva i dessa situationer är när personalen pratar om andra saker för att 

distrahera deras tankar, stöttar dem till att andas lugnt, de får beröring, att personalen är lugn, 

att få tillåtelse att gråta ut samt att personalen sitter på en stol intill bältessängen för att 

komma i samma höjd som kvinnorna. Det innebär i sin tur att kvinnorna upplever att 

personalen ser dem. 

Dra för allt i världen upp byxorna på mig efter en injektion som jag får i ena 

skinkan när jag ligger fastspänd och inte kan göra det själv. (Blogg 5) 

Det faktum att personalen övervakar är en vanlig åtgärd när kvinnorna är inlagda på 

psykiatriska avdelningar. Kvinnorna beskriver det som att de har vak eller att personalen 

vakar hos dem. Vaket sätts oftast in för att kunna se till att kvinnorna inte skadar sig själva. 

Det är då en personal som ska vara med och övervaka kvinnan dygnet runt. De beskriver 

även hur de ibland blir visiterade och rummen genomsöks på föremål som de kan använda 

till att skada sig med. Detta medför att kvinnorna upplever att deras integritet blir kränkt, när 

de inte ens få göra sina intima behov på egen hand utan att någon vakar över dem. Vidare 

beskriver de också en lättnad över att bli av med vaket, att bara få vara ifred för en liten 

stund. Vilket medför att kvinnorna snarare upplever sig som en belastning för vården, än att 

de är där för att få den hjälp de behöver. 

Nu ligger jag och väntar på nästa vak. Jag hoppas verkligen att det blir en 

kvinna så att jag kan duscha. Jag vägrar stå naken med en man i dörröppningen. 

(Blogg 5). 
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Ett dömande förhållningssätt från omgivningen 

Kvinnorna uttrycker starka upplevelser av att andra människor ser dem som 

uppmärksamhetssökande, vilket medför att kvinnorna känner ett behov av att försvara sig 

själva. Detta även om de också menar att det säkert finns de som skadar sig för 

uppmärksamhetens skull. Vilket medför att kvinnorna känner att de behöver visa upp en 

falsk fasad på utsidan som är glad och trevlig när de i själva verket mår otroligt dåligt. Vidare 

menar de att de känner sig förnedrade och dömda av främmande människor på grund av de 

ärr som de bär på kroppen och kan många gånger uppleva det som ett hinder till att 

exempelvis kunna arbeta med vad de vill. De upplever också att samhället ser dem som en 

börda vilka kräver onödiga ekonomiska resurser, att de är besvärliga och i vägen. Kvinnorna 

kan också känna att de är en bidragande faktor till att andra i deras närhet får ångest, en 

ångest som uppstår relaterat till den oron som de har över att kvinnorna skall skada sig. Allt 

detta innebär att kvinnorna utöver den ångest de redan har får ytterligare ångest relaterat till 

samhällets åsikter. 

Hade ni sagt till en som är sjuk i cancer att den bara kostar samhället en massa 

skattepengar? Eller varför är ni så på mig med att JAG kostar pengar? Alla som 

vårdas på sjukhus kostar pengar, plus jag betalar skatt precis som alla andra ;). 

Jag har inte heller bett om att vara inlagd, jag har LPT (tvångsvård) och kan 

därför inte skriva ut mig från psyk hur mkt jag än jag vill! JAG VILL INTE 

VARA INLAGD!!!! (Blogg 3). 

Vidare menar kvinnorna att den stora okunskapen som finns inom ämnet, påverkar att andra 

har många förutfattade meningar kring personer med självskadebeteende. De upplever att 

utomstående tar för lätt på problemet och då anser att det även borde vara lätt att sluta. De 

känner sig också pressade av att andra människor har högre förväntningar på dem än vad 

kvinnorna själva upplever sig ha kapacitet för. Vilket i sin tur medför att de upplever en hög 

press utifrån, som bidrar till att de i själva verket bara mår sämre. Även om kvinnorna har 

tagit sig ur sitt självskadebeteende upplever dem att de ändå inte kommer ifrån det. Detta 

relaterat till att ärren bidrar till att människor stirrar på dem. En upplevelse av att en individs 

välmående av utomstående är präglat av utseende och de ideal som finns i samhället. Där 

kvinnorna upplever att bara för att de bryr sig om sitt yttre och når upp till de ideal som finns 

samt har bra relationer till andra människor inte ska behöva må dåligt. Som om att det endast 

är utseende och relationer som påverkar hur en individ mår på insidan. Vidare upplever 

kvinnorna att självskadebeteende och psykisk ohälsa är någonting som är tabubelagt, att det 

inte är okej att prata öppet om att må dåligt. De upplever att det är svårt att lita på andra 

människor tillräckligt för att prata om sitt mående och att det många gånger leder till att 

vänner tar avstånd ifrån dem. Samtidigt uttrycker de en stor tacksamhet till de vänner och 

familj som faktiskt finns kvar vid deras sida och inte ger upp hoppet om dem.  

Jag fattar inte skillnaden, varför är psykisk ohälsa en så mycket större grej än 

vad somatiska sjukdomar är? Varför blir folk rädda och tar avstånd? För att 

dom inte vet hur dom ska hantera mig? Well, svaret är enkelt. Behandla mig 

som ni alltid har behandlat mig. (Blogg 4). 
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Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att ångest är en stor del av kvinnornas vardag, vilket ofta är det som de vill 

dämpa genom att skada sig själva. När de skadar sig själva kan de bli fria från den själsliga 

smärtan för en kort stund. Kvinnornas vardag går ofta ut på att hitta chanser och tillfällen till 

att skada sig själva för att dämpa sin ständiga ångest. Genom att kvinnorna skadar sig själva 

medför det ofta mer ångest och ytterligare självskador för att dämpa denna. Vilket grundar 

sig i att kvinnorna egentligen inte vill skada sig själva och i efterhand mår dåligt av det. De 

har ofta en god insikt i att deras beteende inte är hälsosamt och bara får dem att må sämre i 

det långa loppet. Trots det så har de svårt i den stressfulla situationen när ångesten tar över 

att kontrollera sig själva och gör då allt för att bli av med den fruktansvärda ångest de 

upplever. När kvinnorna stängs in på slutna avdelningar med extravak och tvångsåtgärder 

känner de sig frustrerade då de fråntas det bästa sättet de har att hantera sin ångest på. Många 

gånger upplevs vården att vara icke-vårdande då kvinnorna känner att de bara får tillfällig 

hjälp med sin sjukdom. Samhällets syn på kvinnornas beteende har en negativ påverkan på 

dem. Detta då de ofta känner att de inte förtjänar att få vård eftersom de inte har en somatisk 

sjukdom utan istället har självtillfogade skador och sällan vill ha hjälp från vården. Samtidigt 

uttrycker de att de inte kan rå för sin psykiska ohälsa och att det också är något som klassas 

som en sjukdom. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som har använts är kvalitativ, valet av denna metod grundade sig i att det ansågs 

vara den bäst passande till studiens syfte för att få fram upplevelser av ett fenomen. Andra 

metoder som skulle kunna använts till denna studie är analys av narrativs, men vid en 

jämförelse av dessa två metoder upplevdes innehållsanalysen av oss författare mer tydlig i 

strukturen och även denna använder sig av narrativa data. Utifrån detta anses metodvalet att 

ha varit relevant för den aktuella studien. Wallengren och Henricson (2012) menar att om 

och när metoden samt datainsamlingen är väl beskriven bedöms överförbarheten hög, vilket 

innebär att metoden kan användas till andra målgrupper eller fenomen. Överförbarheten och 

trovärdigheten i detta arbete kan betraktas som hög, eftersom metod finns väl beskriven, 

samt att analysprocessen kan ses i en kondenseringstabell (Bilaga 3). 

Valet av tillvägagångssätt för att samla in data stod mellan självbiografier och bloggar, här 

valdes således bloggar då detta skulle medföra en mer aktuell data. De självbiografier som 

fanns tillgängliga inom ämnet ansågs tyvärr vara inaktuella. Under datainsamlingen 

påträffades endast kvinnliga bloggare som passade in i inklusionskriterierna. Vilket medför 

att studiens överförbarhet är lämplig till kvinnor i dessa åldrar som är boende i Sverige. 

Anledningen till att urvalet resulterade i endast kvinnor skulle kunna bero på att de har en 

större medfödd risk att drabbas av ångest som är den största bakomliggande orsaken till att 

utveckla ett självskadebeteende (Sjöström och Skärsäter, 2014). Vidare går det spekulera i 

om samhällets normer om att killar inte är lika öppna med sina känslor kan påverka det 

faktum att det inte finns lika många manliga bloggare. 

Genom att ändra tillvägagångssättet i arbetet till exempelvis intervjuer hade resultatet kunnat 

genererat ett mer djupgående resultat av innebörden av fenomenet. Detta genom att skapa 

ett smalare och mer specifikt syfte kring exempelvis hur människor med ett 

självskadebeteende upplever bemötandet av sjukvårdspersonal. Vidare hade då oklarheter 

kunnat redas ut genom att ställa följdfrågor för att på så sätt exempelvis få veta vad det är 

som bidrar till att jobbiga känslor faktiskt upplevs som jobbiga (Henricsson & Billhult, 

2017). Dock var det ingenting som var aktuellt till denna studie då tiden som krävs för att 

utföra en sådan studie inte fanns. 

Ett val som gjordes var att endast läsa de kategorier som handlade om psykisk ohälsa i 

bloggarna där kategorier fanns tillgängligt. Detta val innebar en risk att gå miste om inlägg 

om bloggförfattaren glömt att kategorisera dessa inlägg. Dock resulterade datainsamlingen i 

så mycket material att det är svårt att se hur det skulle påverka resultatet. Eftersom alla 

bloggförfattarna bor i Sverige blir resultatet mycket talande för hur fenomenet upplevs i 

Sverige. I diskussionen kan det upplevas som att egna åsikter och värderingar läggs, men det 

handlar snarare om att beskriva resultatet och bakgrunden i ett sammanhang så som vi förstår 

och uppfattar det. Tolkningen av resultatet har varit liknande för oss som genomfört studien, 

detta skulle kunna bero på att vi läser samma utbildning och därmed till stor del har liknande 

förförståelse. Om studien genomförts av studenter inom andra utbildningar skulle tolkningen 
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av datamaterialet såklart kunnat se något annorlunda ut eftersom såväl förförståelsen och 

infallsvinklar till texten då skiljer sig åt (Skott, 2017). Den egna förförståelsen är något som 

har diskuterats under arbetets gång. Där ingen av oss har några erfarenheter av patienter med 

självskadebeteende och de förförståelser vi hade innan studiens början baserades på våra 

egna förutfattade meningar kring problemet. En stigmatisering hos oss som författare fanns 

alltså innan påbörjad studie. Vi båda upplever dock att vår egna syn på problemet har ändrats 

markant till det bättre efter genomförd studie, troligen baseras detta på den kunskap som 

studien givit oss.  

Resultatdiskusson 

Ångest är ett vanligt fenomen som de allra flesta upplevt och kan för vissa människor bli så 

stark att den kan klassas som sjuklig (Ringbäck Weitoft & Rosen, 2005). Resultatet visar att 

denna typ av ångest är en av de största bakomliggande faktorerna till att ett 

självskadebeteende utvecklas. Vid ångest som bidrar till ett självskadebeteende upplever 

kvinnorna en känsla av att de inte längre kan kontrollera sina handlingar. Dahlberg och 

Segersten (2010); Ringbäck Weitoft och Rosen (2005) menar att detta är något som 

sjuksköterskor i mötet med dessa människor bör ha i beaktning för att bemöta kvinnorna 

med respekt och sätta sina förutfattade meningar åt sidan. Av resultatet framgår att kvinnorna 

inte skadar sig själva för att de vill utan för att de inte längre kan kontrollera sina handlingar 

på grund av den ångest de bär på, vilket enligt Dahlberg och Segersten (2010); Ringbäck 

Weitoft och Rosen (2005) är av betydelse för sjuksköterskan att ha en förståelse för. Vidare 

måste sjuksköterskan också förstå att varje människa har sin egen uppfattning av världen 

utifrån allt det som denne upplever i det dagliga livet. I resultatet framgår även att ångest är 

ett fenomen som medför en känsla av ett oidentifierat hot i kroppen hos människan, vilket 

är en känsla som denne är villig att göra allt i sin makt för att komma undan. Vidare uppstår 

ångest många gånger utan att människan kan se orsaken till den, med jobbiga tankar som är 

svåra att avskärma. Detta medför att det kan vara svårt för den med svår ångest att veta hur 

de ska hantera ångesten på annat sätt än att skada sig själv. Sjöström och Skärsäter (2014); 

Ringbäck Weitoft och Rosen (2005) poängterar att det därför är viktigt för sjuksköterskan 

att vara medveten om att ett självskadebeteende inte är något en människa gör för att söka 

uppmärksamhet utan snarare är en flykt från den hopplöshet som människan upplever samt 

den smärta och hot som ångesten bidrar till. 

Sjuksköterskan bör ha i åtanke att självskadebeteende är svårt för de drabbade att bli av med. 

Detta eftersom det av resultatet framgår att dessa människor är väl medvetna om att det finns 

olika alternativa strategier för att hantera ångesten på, men att det sällan eller aldrig ger 

samma effekt som när de skadar sig själva. Enligt McAndrew och Warn (2014); Paul och 

Hill (2011); Straaup Søndergaard (2008) och Warm, Murray och Fox (2002) bör 

sjuksköterskan ha en förståelse för hur dessa människor känner en lättnad till följd av att de 

skadar sig själva, när ångesten lämnar kroppen för stunden samt att det fungerar som en form 

av självmedicinering. Det är också viktigt att sjuksköterskan visar att de har en förståelse för 

det behov som dessa människor har att skada sig själva för att skapa en god relation där dessa 

människor vågar öppna upp sig för samtal om problemet. Sjuksköterskan bör utifrån 

Erikssons modell om hälsans och lidandets nivåer, ha en förståelse för att det är svårt för 
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människor med självskadebeteende att se vilka möjligheter de har när de har ett lidande 

relaterat till den svåra ångest de upplever (Eriksson, 1994). 

Utifrån resultatet uppfattas det som att när människor med självskadebeteende hindras från 

att skada sig själva, medför det att ångesten finns kvar inom dem och bidrar till en form av 

vårdlidande. De blir fast i sin egen kropp där själen och anden kan ses som den inre smärtan 

och kroppen är det som gör att smärtan inte kan komma ut. Enligt Merleau-Ponty (1997); 

Sivonen (2000) och Watson (2012) kan kroppen ses som ett skal som håller inne den smärta 

som själen och anden bär på. Genom att de skadar sig själva öppnas skalet upp, vilket medför 

att smärtan tillåts att komma ut för stunden och genererar i en stor lättnad. Eftersom själen 

är det som smärtar finns det egentligen ingenting att göra åt, vilket då bidrar till att dessa 

människor tar ut det fysiskt på den egna kroppen. Att som sjuksköterska ha en förståelse för 

hur kroppen, själen och anden har ett sammanhang hos människan medför att denne får en 

ökad förståelse till varför någon med självskadebeteende faktiskt skadar sig själv och 

sjuksköterskan får lättare att sätta sig in i dennes position. 

Vidare är självskadebeteende något som utifrån resultatet är starkt kopplat till skam och 

frustration, kring vad de gör mot sig själva samt hur samhället uppfattar dem. En upplevelse 

av att det sällan är någon som verkligen lyssnar till vad de har att säga, utan att de snarare 

blir hånade när de verkligen öppnar upp sig och talar ut om sina problem. Kontio et al. 

(2010); Shaw och Sandy (2016) och Warm, Murray och Fox (2002) menar att det därför är 

viktigt som sjuksköterska att inte ytterligare skuldbelägga dessa människor då det kan leda 

till att de än mindre vill söka och ta emot hjälp för sina problem. Eisenberg, Downs, 

Golberstein och Zivin (2009); McHale och Felton (2010); Karaman et al. (2015) och Shaw 

och Sandy (2016) menar att det också är av vikt att sjuksköterskan har en förmåga att bortse 

från den stigmatisering som finns i samhället såväl som hos vårdpersonal. 

Det samma gäller alla former av tvångsvård, där det är av stor vikt att sjuksköterskan alltid 

har patientens bästa i fokus för att inte på något sätt kränka dennes integritet eller utnyttja 

den maktposition som legitimationen faktiskt medför (Eriksson, 1995; Edlund, 2002; 

Edlund, Lindwall, von Post & Lindström, 2013; Griscti, Aston, Warner, Martin-Misener & 

McLeod, 2017). Detta då resultatet visar att sjukvårdpersonal ofta poängterar för kvinnorna 

att de inte vill vidta olika tvångsåtgärder, vilket bidrar till att kvinnorna känner sig 

skuldbelagda eftersom de aldrig haft för avsikt att bete sig eller handla på ett sätt som får 

dem exempelvis bälteslagda. Vilket kan tolkas som att sjuksköterskorna för att lätta sitt eget 

samvete lägger över skulden på kvinnorna. Vidare upplever kvinnorna att sjukvårdspersonal 

ofta utnyttjar den makt som yrket medför vilket i sin tur ger upphov till ett vårdlidande. 

Därför blir det motsägelsefullt eftersom Eriksson (1994) poängterar att all vårdverksamhet 

bör arbeta för att lindra lidande och dessa människor är egentligen i vården för att just lindra 

ett lidande, istället skapar vården en ny form av lidande, som bidrar till att sjuksköterskan 

inte tar det ansvar som hen har i och med sin maktposition i yrket som sjuksköterska. Griscti, 

Aston, Warner, Martin-Misener och McLeod (2017) poängterar vikten av att sjuksköterskan 

är medveten om den makt- och auktoritära position som hen har i förhållande till vårdtagare 

i och med det hierarkiska system som finns på sjukhuset, samt hur dessa kan ha såväl positivt 

som negativt inflytande i den vård som ges. Enligt en tolkning av Erikssons modell om 
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hälsan och lidandets nivåer där patienten är vardande i lidandet är det sjuksköterskans ansvar 

att inge ett hopp för att minska deras lidande (Eriksson, 1994). 

Vidare är det också viktigt att sjuksköterskan kommunicerar med patienten kring hur denne 

upplever tvångsåtgärder som exempelvis bältning. Då denna åtgärd bidrar till att patientens 

autonomi fråntas bör sjuksköterskan vilja veta hur de kan agera annorlunda för att 

upplevelsen av den utsatta situationen ska kunna bli så bra som möjligt. Om sjuksköterskan 

inte i efterhand uppmärksammar patientens upplevelse av olika tvångsåtgärder kan det leda 

till en kränkning av människans värdighet, vilket också är en skyldighet efter tvångsinsatta 

åtgärder. Detta genererar också i ett vårdlidande till följd av den vård som ges samt att 

sjuksköterskan inte gör patienten delaktig i den egna vården (Eriksson, 1994; Eriksson, 

1995; Edlund, 2002; Edlund, Lindwall, von Post & Lindström, 2013; SFS 1991:1128). 

Tvångsåtgärder är någonting som utifrån resultatet många gånger upplevs som ett 

brådskande beslut, vilket medför att vårdpersonalen kan känna sig osäkra i de beslut de tar. 

Johansson, Skärsäter och Danielsson (2013); Kontio et al., (2010) poängterar ytterligare hur 

viktigt det är att sjuksköterskan bör föra en kontinuerlig kommunikation med patienten samt 

att det finns stabila riktlinjer i arbetslaget. Vilket bör genomföras för att undvika att 

sjuksköterskorna tar förhastade och felaktiga beslut kring tvångsåtgärder. Enligt Warm, 

Murray och Fox (2002) är det också viktigt för en sjuksköterska som arbetar med dessa 

människor att se till att det alltid finns olika strategier för att hantera krissituationer, när de 

än uppstår på dygnet, samt att de insatser som vidtas är målinriktade. Detta för att på så sätt 

undvika att felaktiga och förhastade beslut om olika tvångsåtgärder tas. Johansson, Skärsäter 

och Danielsson (2013); Kontio et al., (2010) menar att beslut kring tvångsvård kan innebära 

att sjuksköterskan upplever sig osäker i sitt beslut, om det exempelvis är taget i rädsla att 

människan med självskadebeteende skadar sig själv eller andra. Det är då av vikt att 

sjuksköterskan inte uttrycker att de egentligen inte vill vidta tvångsåtgärder, då detta är 

någonting som medför att människorna med självskadebeteende skuldbelägger sig själva 

vilket leder till ett vårdlidande. Kontio et al., (2010) menar också att det är viktigt att 

sjuksköterskan har tillräcklig kunskap för att kunna fatta egna beslut kring tvångsåtgärder, 

för att dessa inte ska förhastas och ske i onödan. 

Som tidigare nämnt är det inte ovanligt att människor med självskadebeteende bemöts 

respektlöst i såväl samhället som inom vården, vilket ofta grundar sig i stigmatisering. 

Bristande kunskap och osäkerhet leder till dåligt bemötande och felaktiga beslutstagande. 

Karaman et al., (2015); Kontio et al., (2010); Long, Manktelow och Tracy (2012); McHale 

och Felton, (2010); Paul och Hill (2011); Shaw och Sandy (2016); Warm, Murray och Fox 

(2002) menar att det är av vikt för sjuksköterskan att kunna bemöta dessa människor på rätt 

sätt och förstå vilka behov som just de har. Det är också viktigt att sjuksköterskan som 

arbetar med dessa människor försäkrar sig om att de antingen har eller får tillgång till 

tillräcklig utbildning inom ämnet. Utan rätt utbildning och kunskap är det annars svårt för 

sjuksköterskan att förstå dessa människors situation, kunna hantera dem, ge dem ett lämpligt 

bemötande samt ge dem den bästa möjliga vården  

I resultatet framgår även att det finns positiva upplevelser i att leva med ett 

självskadebeteende i relation till tvångsåtgärder och vård på olika avdelningar, även om de 

är få. Detta är främst när personalen visar att de ser människan samt visar respekt för dennes 
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integritet. Enligt Eriksson (1995); Edlund (2002); Edlund, Lindwall, von Post och Lindström 

(2013) innebär att synliggöra människan och dennes integritet en av vårdens grundpelare. I 

resultatet framkommer även att kvinnorna upplever att det är viktigt att sjuksköterskan är 

tillåtande genom att låta dem vara ledsna och ge uttryck för det. Eriksson (1995) poängterar 

vikten av att människor som befinner sig i ett lidande ska få sin värdighet bekräftad, för att 

på så sätt kunna se meningen med livet. 

Konklusion  

Genom de fördomar och den okunskap som finns i såväl samhället som inom vården blir 

upplevelsen av att leva med ett självskadebeteende mer negativt än vad det skulle behöva 

vara. Även om ett liv med självskadebeteende är negativt i sig hade upplevelsen av 

densamma kunnat vara bättre om kunskapsnivån kring ämnet vore större. En större kunskap 

och mindre fördomar hade kunnat bidra till att fler människor med självskadebeteende 

faktiskt vågade söka hjälp för sina problem. En slutsats som också kan dras är att den vård 

som ges sällan är en långsiktig lösning, utan vården av självskadebeteende innebär en rad av 

tillfälliga lösningar som många gånger snarare förvärrar situationen än är till hjälp. Dessa 

tillfälliga lösningar är dock det som vården anser ska hjälpa de människor som har ett 

självskadebeteende, vilket även det är tillfälliga lösningar, något som inte kan anses rimligt. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet visar att kvinnorna med självskadebeteende upplever att de ofta blir orättvist 

behandlade inom vården. Förhoppningen med det här examensarbetet är att kunna förbättra 

läsarens bemötande gentemot dessa människor både inom sjukvården samt hos den enskilde 

individen, genom att bidra med ökad förståelse och kunskap till läsaren av det här 

examensarbetet. Förhoppningen är även att väcka tankar och känslor hos de som läser 

arbetet, vilket startar en process inom dem, som i det långa loppet kan bidra till minskad 

stigmatisering. Den som arbetar inom den psykiatriska vården få en ökad förståelse för 

vikten av att hålla de lagstadgade uppföljningssamtalen efter bältesläggning. Dessa 

uppföljningssamtal möjliggör delaktighet för patienterna samt minskar risken för att kränka 

dess integritet och på så sätt förebyggs vårdlidande. Vidare kan det också generera i att 

sjuksköterskor förstår vikten av att ha en kontinuerlig dialog med patienten för att skapa 

såväl kontinuitet som förtroende. 

Eftersom inga manliga bloggare hittades, kan det vara av intresse att i framtiden studera 

ämnet ur ett manligt perspektiv för att se om det finns skillnader och likheter mellan de olika 

könen. Vidare kan det vara av intresse att undersöka om det faktiskt är färre manliga som 

lever med ett självskadebeteende eller om de helt enkelt inte framkommer på samma sätt i 

dagsläget som de kvinnliga. Till framtida forskning kan det även vara av intresse att använda 

sig av intervjustudie för att få en djupare förståelse av innebörden till upplevelsen att leva 

med ett självskadebeteende. Vidare kan det vara av intresse att undersöka huruvida patienter 

med psykisk ohälsa upplever att tvångsåtgärder som bältesläggning används utan rimlig 

grund. 
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Bilaga 1. Bloggsammanfattning. 

Blogg: Sammanfattning: 

Blogg 1 Denna blogg är skriven av en 27-årig kvinna som kämpar med ett 

självskadebeteende och ett destruktivt liv. I bloggen beskriver hon 

hur hon tycker det är att leva med ett självskadebeteende, hennes 

kamp att hantera starka känslor och hur det är att åka in och ut på 

sjukhus samt hur hon uppfattar den vård hon får. En kamp om livet 

som hon inte är villig att ge upp. 

Blogg 2 En 23-årig kvinna som lider av svår depression, 

självskadebeteende, ångest med mera. Hon beskriver hur det är att 

leva med ett självskadebeteende, om saker hon varit med om 

relaterat till detta och hur hon kämpar för att orka med vardagen 

och kampen om livet. 

Blogg 3 

 

Bloggen är skriven av en 27 årig kvinna. Hon har flera 

psykiatriska diagnoser och lider av mycket ångest. Hon skriver om 

sin vardag och sin kamp mot sitt självskadebeteende. Om hur det 

är att vara inlagd under lagen om psykiatrisktvångsvård, om 

kampen om att en dag kunna flytta till ett eget boende med mera. 

Hon delar med sig av sina tankar, åsikter och känslor vilket gör 

bloggen väldigt personlig och ärlig. Hon tar inte upp så mycket 

från sin bakgrund utan skriver mer här och nu. 

Blogg 4 En 21-årig kvinna som lider av olika psykiska diagnoser och ett 

självskadebeteende. Beskriver hur hon under sin livstid bott på 

sjukhus och olika behandlingshem samt hur detta har varit. Skriver 

om sin kamp att bli fri från sitt självskadebeteende med många 

mot och medgångar om vartannat. 

Blogg 5  Denna blogg är skriven av en kvinna i 20 års åldern med olika 

psykiatriska diagnoser. Hon lider av stark ångest. När hon får 

ångest skadar hon sig själv för att lätta på sin ångest.  Hon verkar 

vilja ha hjälp men är samtidigt rädd för att ta emot hjälp. Hon lever 



 

 

under tvångsvård och har gjort det i ungefär 2 år. Hon blir ofta 

bältad på grund av sitt självskadebeteende och har många jobbiga 

upplevelser i samband med bältesläggningarna. Hon jobbar för att 

få komma till ett boende, men detta skrämmer henne samtidigt. 

Hon skriver ofta hur hon ”saboterar” för sig själv så fort något 

börjar gå bra för henne. 

Blogg 6  Denna blogg är skriven av en kvinna som är i 26-27 års åldern som 

sedan ett par år tillbaka är relativt fri från sitt självskadebeteende 

med några få återfall. Hon beskriver hur hon uppfattade att det var 

att leva med ett självskadebeteende samt att det finns många olika 

former av självskadebeteende. Hon beskriver också hur 

utomstående människor har förutfattade meningar kring individer 

med självskadebeteende och dömer personer som inte längre är 

kvar i det eftersom ärren fortfarande är synliga. 

Blogg 7 Bloggen skrivs av en 19-årig kvinna som beskriver hur det är att 

leva med ett självskadebeteende och hur hennes uppväxt 

genererade i en ångest hon inte kunde hantera, vilket fick henne att 

börja skada sig själv. Hon beskriver svårigheten med att inte ha 

stöd från sin familj och att inte kunna lita på andra människor, 

eftersom hon upplever att hon alltid blir sviken med tiden. 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Datainsamling. 

Sökmotor Datum Sökord Antal träffar Antal visade 

träffar 

Lästa titlar 

samt 

beskrivningar 

Antal bloggar 

av intresse 

Antal bloggar 

till urvalet 

Google 2017-08-31 Självskadebeteende 

och blogg 

37 400 140* 140 25 7 

Tabell 1- Datainsamling. *Datainsamlingen gav 37 400 träffar, google har dock en funktion där de utesluter resultat som är irrelevant och genererade därefter i 140 träffar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Kondenseringstabell – utdrag ur analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Teman 

Åter med datorn i sängen. Jag har ångest 

trots massa medicin i kroppen, jävla skit 

alltså! Jag har tagit teralen, stesolid, 

iktorivil och cisordordinol…… Fan alltså! 

Hatar ångest! Vill inte ha ångest!!!!!!!!!!!! 

Fucking helvete!!!! 

Trots mycket 

medicinering har jag 

fortfarande stark ångest, 

Ångesten släpper inte. Ångest. En ständig närvaro 

av ångest. 

Jag började regelbundet försöka distrahera 

mig själv och fly från de obehagliga 

känslorna genom att just gräva in naglarna 

i handflatorna. Åren gick och ångesten 

blev värre och värre, och smärtan som 

krävdes för att distrahera den växte och 

växte. Det gick från att köra in naglarna i 

handflatorna till att riva, bita och nypa mig 

själv…… 

Försöker hitta sätt att 

distrahera mig själv och 

fly från ångesten. 

Dämpa ångesten. Distraktion. Att fysiskt 

behandla sig själv 

för att hantera sin 

ångest. 

Nu ikväll krascha jag once again som jag 

alltid gör. Ångesten och abstinensen tog 

över så kunde inte stå emot att skada mig.. 

känner mig så värdelös nu.. 

Ångesten blir för stark, 

jag kan inte motstå att 

skada mig själv. Jag får 

mer ångest. 

Att skada sig själv 

skapar ny ångest. 

En ond cirkel. Oavbruten 

planering av att 

skada sig själv. 

…Men det är en lättnad som bara varar ett 

par sekunder och sen får man leva med 

ärren efter det resten av sitt liv. Mitt 

Att skada sig själv ger 

en lättnad för stunden 

Tillfälliga lösningar 

som bidrar med 

långsiktiga problem. 

Att vara kluven. Kastas mellan 

känslor – en 



 

 

senaste återfall resulterade i 15 nya ärr som 

jag kommer få ha kvar så länge som jag 

lever, och det är väl ungefär lika många 

sekunder som jag lyckades mota bort min 

krisartade panikångest. Det är ett högt pris 

att betala bara för att fly från sina problem 

en liten stund. Det är absolut inte värt det 

på något sätt egentligen. Men ändå är det 

dit jag faller tillbaka när allt går åt helvete. 

men får även många 

negativa följder. 

ständig 

ambivalens. 

Dra för allt i världen upp byxorna på mig 

efter en injektion som jag får i ena skinkan 

när jag ligger fastspänd och inte kan göra 

det själv. 

Dra upp mina byxor när 

jag inte kan göra det 

själv. 

Är jag osynlig i era 

ögon. 

Se mina behov 

och kränk mig 

inte. 

Vårdare iakttar 

mig, men ser mig 

inte. 

Jag fattar inte skillnaden, varför är psykisk 

ohälsa en så mycket större grej än vad 

somatiska sjukdomar är? Varför blir folk 

rädda och tar avstånd? För att dom inte vet 

hur dom ska hantera mig? Well, svaret är 

enkelt. Behandla mig som ni alltid har 

behandlat mig. 

Jag blir sedd på ett 

annat sätt på grund av 

min psykiska ohälsa, 

men jag vill bara bli 

bemött som vanligt. 

Jag är fortfarande den 

jag alltid varit. 

Möt mig som den 

jag är. 

Ett dömande 

förhållningssätt 

från omgivningen. 

 


