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Bakgrund: Kvinnor med självskadebeteende skadar sig inte för att de vill ta livet av sig, 

utan för att lindra den psykiska smärtan och för att få kontroll över ångesten. Det är viktigt 

att vårdpersonalen ser hela människan och inte bara beteendet, kvinnor med självskadebe-

teende vill bli sedda och behandlade som alla andra patienter.   

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av vården vid självskadebeteende.  

Metod: En kvalitativ studie gjordes utifrån en innebördsanalys. Fem självbiografier analy-

serades och bildade resultatet.  

Resultat: De fyra teman som återfinns i resultatet; att uppleva betydelsen av mötet mellan 

personal och kvinnor, att uppleva behandlingen som vårdande eller skadande, att uppleva 

betydelsen av att få bekräftelse vid vårdandet och att uppleva betydelsen av olika känslor 

vid vårdandet. Dessa teman visar att kvinnor med självskadebeteende vill bli sedda samt 

kunna känna en tillit till sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Tid för samtal upplevs 

vara viktigt för att kvinnor ska få en bra vård.  

Slutsats: Kvinnors upplevelser är både positiva och negativa. Delaktighet och förklaringar 

kring självskadebeteendet och vårdandet upplevs vara viktigt för att få en god hälsa och en 

god vårdtid.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title:  “Do you have to be suicidal to be taken seriously” 

Women’s experiences of health care in regards to self-harm 

Author:   Axelsson Brakstad, Sandra; Pettersson, Linda 

Department:   School of Life Sciences, University of Skövde 

Course:  Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing 

Care, 15  ECTS   

Supervisor:   Nilsson, Lena 

Examiner:   Hammarlund, Kina 

Pages:  19 

Keywords:    Behavioral disorders in adolescents, emotional unstable person-

ality, self-destructive behavior, self-harm, and self-harm behav-

ior 

 

Background: Women with self-harm don’t cut themselves because they want to die, they 

do it to ease the psychic pain, and they get control over their angst. It is important that the 

nurses see the big picture in the person behind the self-harming behavior. Women with this 

behavior wants to be seen and treated like the other patients.  

Aim: Women’s experiences of health care in regards to self-harm.  

Methods: The study, was made with a qualitative meaning analysis. Five self-biographies 

where analyzed and became the results.  

Results: The four themes in the results; to experience the significance of the meeting be-

tween staff and women, to experience treatment as caring or damaged, to experience the 

importance of getting confirmation by caring and to experience the role of emotions in 

caring. These themes shows that the women wants to be seen and feel trust to the nurses 

and other professionals. Time and places for conversations are the women`s needs for hav-

ing good treatment and care. 

Conclusion: Women’s experiences is positive and negative. Participation and explanation 

about their disease and treatment experience the woman as an important part of being able 

to feel good and to health care should be a good experience.   
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INLEDNING 

Vården i Sverige är patientfokuserad och ska främja hälsa och välbefinnande för varje pa-

tient. Patientlagen syftar till att patienten ska få information om sin behandling och göras 

delaktig i sin vård. Kvinnor med självskadebeteende besöker vården många gånger i sin 

sjukdom och det är angeläget att de blir sedda, bemötta och tas på allvar av kunnig perso-

nal som har utbildning kring vård av självskadande patienter. Miljön behöver anpassas till 

vad som krävs i behandlingen till exempel rum för samtal. Då detta är ett svårt och kom-

plext ämne att tala om behöver sjuksköterskor och annan vårdpersonal mer kunskap om 

ämnet för att våga föra det på tal. Detta examensarbete syftar till att beskriva kvinnors upp-

levelse av vården vid ett självskadebeteende. 

BAKGRUND 

Självskadebeteende 

Enligt Favazza (1996) är självskadebeteende det beteende som missuppfattas mest. Själv-

skadebeteende är ett patologiskt beteende vilket kan uppfattas på olika sätt. Beteendet har 

ingått i olika kulturer och ritualer i hundratals år. I vissa kulturer ingår det som en religiös 

handling då ledaren visar vad denne gör för sitt folk, genom att skada sig själv. Ett annat 

sätt kan vara att en person skadar sig själv istället för att skada någon annan eller samhäl-

let. En person med självskadebeteende gör sig inte illa för att de vill dö, utan för att lindra 

den psykiska smärtan som finns. Känslor som är vanliga vid ett självskadebeteende inne-

fattar hjälplöshet, skuld, ensamhet och rastlöshet. Johansson (2010) beskriver att de tankar 

som finns hos patienten som ofta skadar sig själv, är att de då har kontroll över smärtan och 

den fysiska smärtan gör att ångesten dämpas. Enligt McAllistar (2003) finns det många 

gånger flertalet orsaker till att ett självskadebeteende uppstår. Inom sjukvården ska alla 

symtom utifrån den enskilda individens behov kunna bemötas och behandlas. I Sverige har 

det sedan början av 1990-talet blivit allt vanligare att kvinnor med självskadebeteende i 

åldersgruppen 15 till 24 år vårdas på sjukhus. År 2007 var antalet som högst men nu ses en 

minskning, trots att antalet fortfarande är högre än det var på 1990-talet (Folkhälsomyn-

digheten, 2015). 

Laukkanen, et al. (2008) beskriver riskfaktorer som ökar risken att beteendet uppstår. Des-

sa är depressiva och somatiska symtom, (huvudvärk, illamående, sjukdomskänsla och hud-

utslag), bland annat leva med frånskilda/separerade föräldrar, missförhållanden i familjen, 

användning av droger och dåliga skolprestationer. Vidare beskrivs betydelsen av att det 

finns vuxna som till exempel skolsköterskor, läkare och lärare i ungdomarnas närhet. Des-

sa bör vara medvetna om och ta ungdomarnas självskadebeteende på allvar, eftersom det 

redan i tonåren kan påverka negativt hur deras psykiska mognad utvecklas.  
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Emotionellt instabil personlighetsstörning 

En vanlig psykisk diagnos för kvinnor med självskadebeteende är emotionellt instabil per-

sonlighetsstörning (Åkerman, 2009). Denna diagnos innebär att en person har en uttalad 

förmåga att handla impulsivt utan att tänka på konsekvenser. Humöret kan vara oberäkne-

ligt och förändras fort, det finns en oförmåga att hantera de våldsamma reaktionerna. Då 

impulsiva handlingar hindras kan ett konfliktsökande beteende stärkas. Emotionellt instabil 

personlighetsstörning kan även innebära att personen är osäker på sin självuppfattning och 

sina livsmål. En känsla av konstant tomhet, intensiva och ohållbara relationer samt en ten-

dens till självdestruktivt beteende med självmordsförsök (Näslund, 1998). 

Behandling och Vård  

Behandlingen av självskadebeteende måste ses till varje individ och därefter anpassas. Den 

behandling som visat sig ha bäst effekt och som används idag är dialektisk beteendeterapi. 

Det är en kombination av individuell terapi och gruppterapi. I utvärderingar av behand-

lingen har det framkommit att självskadebeteendet har minskat med denna metod. Dialek-

tisk beteendeterapi är främst för vuxna men har anpassats även för ungdomar. När det gäll-

er behandling för ungdomar används även familjeterapi och familjesamtal som en form av 

behandling. Ibland kan farmakologisk behandling användas, då för att behandla andra sym-

tom så som depression, sömnsvårigheter och ångest. De läkemedel som då används är till 

exempel antidepressiva läkemedel, sömnmedel eller antipsykotiska läkemedel (Lindgren, 

2014). 

När en person är inskriven och inlagd på sjukhus för att få vård och behandling innebär det 

att denne är i kontakt med slutenvården (Lindskog, 2008). Slutenvården är till för patienter 

när öppenvårdens resurser inte räcker till, denna vårdinrättning bedrivs dygnet runt (Soci-

alstyrelsen, 2012). Öppenvård innebär att patienten kommer i kontakt med en vårdinrätt-

ning men sedan kan gå hem, till exempel en akutmottagning, vårdcentral eller liknande 

(Lindskog, 2008). Inom psykiatrin är det främst öppenvård som patienten besöker (Pers-

son, 2014). Lagen om psykisk tvångsvård (LPT) innebär att en patient som lider av en all-

varlig psykisk sjukdom vårdas mot sin vilja. Bältning och inlåsning kan förekomma vid 

vård under denna lag (Socialstyrelsen, 2016). Fysiskt övervåld kan vara tvunget att ta till 

vid tvångsmedicinering eller bältesläggning. Sjuksköterskan upplever detta som nödvän-

digt för att förhindra att patienter skadar sig själva i behandlingen men förstår att patientens 

integritet och autonomi begränsas (Arlebrink, 2014). 

Enligt Lindgren, Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004) är det av stor vikt att vårdpersonal 

ser helheten i personen bakom människan vid ett självskadebeteende, samt att de får be-

kräftelse och en känsla av hoppfullhet av sjukvårdspersonalen. En person som har ett själv-

skadebeteende vill att sjukvårdspersonalen ser förbi själva skadebeteende och istället se 

orsakerna till beteendet. McAndrew och Warne (2005) beskriver att sjukvårdspersonalen 

känner att det inte alltid ges utrymme till att ge kvinnor med självskadebeteende möjlighet 

att berätta om sina tankar, känslor och symtom utifrån sina behov. Personal anser att det 

beror på hög arbetsbelastning och brist på utbildad personal. Enligt Baker, Wright och 

Hansen (2013) behöver det finnas förståelse bland sjukvårdspersonalen till självskadebete-

endet hos patienten för att vårdtillfället ska upplevas bättre för båda parter. Wilstrand, 

Lindgren, Gilje och Olofsson (2007) beskriver att det finns för lite forskning angående 

vården för en person med självskadebeteende och att det finns behov av olika vård vid 
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självskadebeteende respektive självmordsförsök. Resultatet visar att personalen som arbe-

tar med självskadebeteende behöver mer utbildning kring beteendet och hur vården ska 

utföras. Enligt Anderson, Standen och Noon (2003) känner sjukhuspersonalen frustration 

över vården när de möter patienter med självskadebeteende eftersom miljön inte ger det 

utrymme för samtal som behövs. När tillfälle för samtal väl kan ges upplever inte patienten 

att det är givande eller vårdande. Johanson, Skärsäter och Danielson (2007) beskriver att 

på en psykiatrisk vårdavdelning behöver patienten känna att det finns utrymme för att kun-

na träffa andra men även en möjlighet att få vara för sig själv. Gemensamma utrymmen på 

de psykiatriska avdelningarna är till exempel matsal, aktivitetsrum och sällskapsrum, där 

det ska ges möjlighet att umgås, kunna koppla av, titta på tv, läsa böcker eller sitta och 

prata.  

Levd subjekt kropp och livsvärld  

En person som har ett självskadebeteende upplever sin kropp som både ett subjekt och ett 

objekt eftersom det blir en känsla som dämpas genom att skada sin kropp. Ärren på krop-

pen som blir efter självskada kommer alltid finnas kvar, medan känslan till dem kan ändras 

(Johansson, 2010). Genom att ge tid och lyssna på personen med ett självskadebeteende 

kan livsvärlden bejakas och mötas. Skam och kontroll är känslor som upptas i livsvärlden 

hos en person som självskadar sig. Skam upplevs bland annat genom att den fysiska ska-

dan syns och på så sätt kan omgivningen uttrycka sina olika känslor till kvinnan med själv-

skadebeteende vilket gör att livsvärlden begränsas eftersom omgivningen undviks. En 

känsla av kontroll över ångesten infinner sig tillfälligt när en person skadar sig själv dock 

varar den inte på sikt eftersom ångesten ökar och kontrollen minskar när självskadebeteen-

det inte räcker till för att lindra ångesten (Åkerman, 2009; Øverland, 2010).   

Livsvärlden är den verklighet människor lever i och det innebär den levda världen, det vill 

säga människans erfarenheter och handlingar (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Människan kan inte fly från sin kropp och inte heller livsvärlden (Wik-

lund, 2003). Livsvärlden är alltid unik och individuell men kan delas med andra männi-

skor. Människan är expert på sig själv och sitt liv. Patientfokus innebär att livsvärlden är 

grunden för vårdandet, vilken ska utgå från ett patientperspektiv (Dahlberg & Segesten, 

2010). I vårdandet ska personalen kunna se, förstå, beskriva och analysera människans 

vardag, upplevelser av den samt hur hälsa, sjukdom och lidande påverkar individens livs-

sammanhang och livsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; 

Dahlberg & Segesten, 2010).  

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att ur ett existentiellt och fenomenologiskt per-

spektiv ses kroppen som ett subjekt med erfarenheter, känslor, mening och upplevelser. 

Kroppen ses samtidigt som fysisk, psykisk, andlig och existentiell. Tillgång till ett liv upp-

levs genom kroppen. När den levda kroppen vid sjukdom ändras innebär det att hela exi-

stensen förändras och tillgången till livet begränsas. Enligt Wiklund (2003) upplevs en 

förändrad kropp på ett nytt sätt och genom kroppen ses identiteten. Den förändrade krop-

pen kan göra att omvärlden behandlar oss annorlunda och den sociala identiteten ändras.  
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Livssammanhang och välbefinnande 

Kvinnor med självskadebeteende upplever oftast en lägre självkänsla vilket leder till käns-

lan att vara värd hjälp uteblir och tar därför inte initiativ till att få hjälp. För att självkänslan 

ska öka behöver de saker som känns bra lyftas fram och de saker som framkallar ångest 

hanteras på ett annat sätt för att undvika att ångest uppstår. Dygnsrytmen med struktur, 

sömn, mat och aktivitet kan lindra ångest och skapa en känsla av lustfylldhet och mening 

med livet och känna ett livssammanhang och välbefinnande (Lindgren, 2014). 

Livssammanhang innebär känslan av en mening med livet och upplevelsen av hälsa (Dahl-

berg & Segesten, 2010). Patienter inom psykiatrin känner livssammanhang genom goda 

relationer med sin familj, närstående, vänner och vårdpersonal. Kvinnor med självskadebe-

teende vill känna att de kan ha en bra relation till en person, bli älskade och kunna älska. 

Förtroende för en person och att det finns en förståelse är betydelsefullt för att känna ett 

bra livssammanhang. Ett ökat välbefinnande upplevs genom att kunna dela sina intressen 

med andra personer och att inte prata om sina psykiska problem. Kvinnor med självskade-

beteende vill känna att de kan hjälpa andra personer och inte bara tänka på sig själva (Hed-

berg & Skärsäter, 2009).  

Lidande 

Vid självskada upplevs ett livslidande med ångest som kommer och går vid olika tillfällen. 

Livslidandet ökar när vardagslivet begränsas eftersom vissa situationer måste undvikas på 

grund av att kunna lindra ångesten. Kroppen kommunicerar en form av sjukdomslidande 

då kvinnor skadar sig själva, vilket gör att sjukdomsinsikt och behov av hjälp blir svårare 

att förstå. Det är vanligt att första sjukhusbesöket blir på grund av vävnadsskadan som 

uppstår till följd av ångesten som upplevs (Åkerman, 2009; Øverland, 2010). Kvinnor med 

ett självskadebeteende kan uppleva ett vårdlidande, eftersom fokus på vårdandet endast blir 

på vävnadsskadan och inte på de tankar och känslor som ligger bakom skadorna. Vårdper-

sonalen upplever att det inte finns tid att kunna möta en person med själskadebeteende in-

dividuellt och kan inte heller utgå från deras behov i vårdandet. Detta leder till att det inte 

blir rätt vård som ges och ett vårdlidande uppstår (Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, 

2004; McAndrew & Warne, 2005, McAllistar, 2003).  

Lidandet berör hela människan och vår upplevelse av livet. Lidandet behövs för att männi-

skor ska kunna ha ett nytänkande om livet och har en betydande del i livsprocessen. Män-

niskan känner ett lidande när integriteten är hotad och personen inte känner sig hel. Detta 

kan bero på att människan inte lever upp till sina förväntningar med livet på grund av sjuk-

dom. Det finns tre olika kategorier under lidande och de tre är; livslidande, sjukdomslidan-

de och vårdlidande. Livslidande innefattar liv och själ samt vem personen egentligen är. 

När en person blir sjuk och blir begränsad i sin vardag uppstår ett livslidande. En människa 

kan genom sitt dagliga liv känna värdighet och kunna prestera, trots sitt livslidande (Wik-

lund, 2003). Sjukdomslidande innebär att personen upplever rädsla för hur sjukdomen 

kommer att utvecklas (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). Sjukdomslidandet uppstår 

vanligtvis i samband med att en person får sin diagnos och måste inse allvaret, ändra sin 

livssituation och livsstil. Sjukdomslidande är förknippat med livslidande då en begränsning 

i livet uppstår, som gör att prestationsförmågan ändras (Wiklund, 2003). Vårdlidande inne-

bär att patienten inte känner sig sedd eller blir tagen på allvar samt att vårpersonalens kun-

skaper inte är tillräckliga för vårdandet (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). Vårdlidan-
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det kan uppstå när patienten inte får den vård och behandling som behövs, exempelvis ute-

bliven medicinering och operationer, detta kan leda till att symtomen förvärras. En bra 

kommunikation i vårdandet gör att personalen kan uppmärksamma och motverka vårdli-

dandet tidigt (Wiklund, 2003). Den svenska sjukvården ska erbjuda en god vård och vår-

dande möten. Ibland sker det att vården inte blir vårdande och då uppstår ett vårdlidande 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige har det sedan 1990-talet blivit vanligare att kvinnor med självskadebeteende vår-

das på sjukhus. Kvinnor vill kunna delge sina tankar och känslor kring sitt självskadebete-

ende. Utifrån sjukvårdspersonalens perspektiv beskrivs det i tidigare forskning att det på 

grund av bristande utbildning och personalbrist inte kan ges det utrymme för samtal som 

kvinnor efterfrågar. För att kvinnor ska uppleva en bra vård och kunna känna välbefinnan-

de och livssammanhang under sin behandling syftar denna studie till att få mer kunskap 

utifrån hur kvinnor med självskadebeteende upplever sin vård. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelse av vården vid självskadebeteende. 

METOD  

För att få en ökad kunskap om hur kvinnor med självskadebeteende upplever sin vård gjor-

des en självbiografisk studie. Självbiografierna analyserades med hjälp av en innebörds-

analys och sammanställdes till ett resultat.  

Fördelen med denna typ av studie var att den gav en inblick i kvinnors liv och gjorde det 

lättare att få en förståelse för deras tankar och känslor. Nackdelen var att det kunde vara 

svårt att urskilja vad som var sanning och vad som var påhittade berättelser (Dahlborg-

Lyckhage, 2012). 

Urval och datainsamling  

De inklusionskriterier som användes i urvalet var att självbiografierna skulle vara skrivna 

på svenska, beskriva kvinnors upplevelse av vården och inte vara utgivna tidigare än år 

2000. Kvinnor valdes då det övervägande är kvinnor som söker vård för sitt självskadebe-

teende och främst de som gett ut självbiografier. Böcker tidigare än år 2000 exkluderades 

för att kunna få fram de senaste erfarenheterna av vården. Exklutionskriterier för studien 

var böcker skriva av män och barn upp till 18 år, samt anhörigperspektiv.  

Med hjälp av Libris nationella datasystem söktes självbiografier fram. Sökord som använ-

des var självskadebeteende, självskadande, självdestruktivt beteende, borderline samt bete-
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endestörningar hos ungdomar. Även IKOS hemsida användes då sökorden självbiografier 

och självskadebeteende söktes på www.google.se. De flesta böcker förekom under flera 

sökord, se bilaga 1. Elva självbiografier lästes och fem böcker valdes ut för analys.    

De böcker som valdes ut för analysering var: Zebraflickan, Vingklippt ängel, Känn pulsen 

slå, Sänder på tusen kanaler och Flickan som gud glömde.  

Böcker som lästes och inte valdes ut för analys var Slutstation rättspsyk, Ramona, Skuld 

skam och rakblad, Lingonstigen 114, 14 år till salu och Skamfläck. Skuld skam och rak-

blad samt Lingonstigen 114 var skrivna ut ett anhörigperspektiv som var en av exklu-

tionskriterierna. Böckerna 14 år till salu och Skamfläck handlar om att skada sig själv ge-

nom prostitution och besvarade därmed inte syftet. Slutstation rättspsyk innehöll olika bio-

grafier från ett flertal personer och inte författarna själva. Boken Ramona var ingen själv-

biografi och valdes därför bort.  

Zebraflickan, handlar om en tonårstjej som hade själskadebeteende och anorexia nervosa. 

Genom hennes berättelse får läsarna ta del av hennes resa genom sjukdomen och att hitta 

vägen tillbaka till ett friskare liv. Antal sidor 271 (Åkerman, 2014).  

I Vingklippt ängel och Känn pulsen slå beskriver Berny sin upplevelse hur det är att leva 

med självskadebeteende och att vara feldiagnostiserad, hon slusslas runt bland olika be-

handlingshem och psykiatriska vårdavdelningar där hon ofta har tvångsvård. Antal sidor 

270 och 257 (Pålsson, 2004; Pålsson, 2008). 

Sänder på tusen kanaler handlar om en mamma som har självskadebeteende och borderli-

ne. I boken beskriver hon sina känslor och upplevelser, där läsarna får följa hennes liv från 

vardagen till att vara inlagd på sjukhus med tvångsvård. Antal sidor 186 (Aspelin, 2013). 

Flickan som gud glömde, handlar om en tjej som i 14-års ålder startar en kamp mot demo-

ner och använder sina armar som skärbrädor för att linda ångesten. Hon blir samtidigt dia-

gnostiserad med bipolär sjukdom typ 2. Hon blir flyttad runt på olika utredningshem, utan 

att bli behandlad. Antal sidor 119 (Välitalo, 2007). 

Analys 

Texterna från de fem böckerna analyserades med en innebördsanalys. Målet med datain-

samlingen var att få fram ett innebördsrikt datamaterial som besvarade studiens syfte.   

Självbiografierna lästes enskilt, sedan analyserades och diskuterades de tillsammans ge-

nom insamlad data från samtliga böcker. Analysen gjordes utifrån Dahlbergs (2014) inne-

bördsanalys, som riktas in på att få fram outtalade ord och meningar bakom texten, för att 

få en förståelse för kvinnors upplevelser, tankar och känslor. Helhet-delar-helhet var ett 

begrepp som användes under analysens gång. Detta begrepp innebar att texten först arbeta-

des igenom som en helhet, det vill säga självbiografierna. Texten bröts sedan ner i olika 

delar genom att skriva ner olika citat och meningar. Till sist arbetades texten ihop igen till 

en helhet, det vill säga examensarbetets resultat. Självbiografierna lästes igenom noggrant, 

besvarade texten syftet kunde det användas, om inte blev det bortsorterat. Ordagranna citat 

skrevs ner i ett dokument för att kunna beskriva innebörden av texten och för att framhäva 

kvinnors egna upplevelser. Alla dokument sammanställdes och liknande meningar och 

citat sammankopplades och bildade en meningsenhet, vilket gjorde att fenomenet blev lät-
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tare att förstå. Meningarna som skrevs ner i dokumentet analyserades ytterligare en gång 

för att få fram innebörden och outtalade ord, för att få en djupare inblick i kvinnors livs-

värld. Meningar som valdes in i specifika teman färgmarkerades och det blev lättare att se 

vad som skulle skrivas under vilket tema (Dahlbergs, 2014). Sammanställningen bildade 

fyra teman, som presenteras i Tabell 1, huvudteman i resultatet. 

Etiska överväganden 

Vid en självbiografisk studie ska respekt mot författarna och texten visas, då det är deras 

egna erfarenheter som det skrivs om. Feltolkningar utav biografierna ska undvikas, för att 

inte textens innebörd ska förändras (Kjellström, 2012; SFS 1960:729). Författarna till 

självbiografierna har gett sitt godkännande till en offentlig publicering, därför behövs inget 

tillstånd för att få använda biografierna. Resultatet har arbetats fram på ett respektfullt sätt 

och integriteten i självbiografierna har visats hänsyn. Informationen som framkommit i 

resultatet har behandlats med ärlighet för att inte vilseledas eller felaktigt återges (SFS 

1960:729).   
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RESULTAT 

I analysen av självbiografierna beskrivs kvinnors upplevelse av vården. I resultatet presen-

teras materialet utifrån följande fyra teman; att uppleva betydelsen av mötet mellan perso-

nal och kvinnor, att uppleva behandlingen som vårdande eller skadande, att uppleva bety-

delsen av att få bekräftelse vid vårdandet och att uppleva betydelsen av olika känslor vid 

vårdandet. 

Teman 
 

Att uppleva betydelsen av mötet mellan personal och kvinnor  

Att uppleva behandlingen som vårdande eller skadande  

Att uppleva betydelsen av att få bekräftelse vid vårdandet 

 

Att uppleva betydelsen av olika känslor vid vårdandet 

Tabell 1. Teman  

Att uppleva betydelsen av mötet mellan personal och kvinnor 

Kvinnor upplever personalens bemötande i vården som en stor del av sin vård. De beskri-

ver den som både positiv och negativ. När personal frågar hur de mår och vad de mår bra 

av uppstår en känsla av trygghet och välbefinnande. När kvinnor får tid att prata med per-

sonal och ställa frågor kring sin behandling får de känslor av samhörighet och trygghet. 

Personal upplevs som handfallna och en oförmåga att inte veta vad de kan göra samtidigt 

som de blir som en vän som visar hänsyn och känner igen en. Besvärande och granskande 

blickar från personal ger kvinnor en känsla av otrygghet. Stressad personal ger intryck som 

att kvinnor inte betyder tillräckligt mycket för att få vård utan att det handlar mer om en 

förvaringsplats. De vill gärna att det ska finnas möjlighet till samtal, men upplever inte att 

personal har tid och känner sig obekväma och därför bara lämnar medicin och mat. Perso-

nal luras genom att påstå att saker som sägs inte är sanna och förstår inte verkligheten som 

kvinnor upplever. Kvinnor beskriver att hot förekommer från personal om att ligga i bäl-

tessängen flera gånger vid vårdtillfällena (Aspelin, 2013; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; 

Välitalo, 2007; Åkerman, 2014).  

Skötarna menar kanske väl, men alla sådana kommentarer känns så hånfulla när 

jag rör mig mellan liv och död. - (Pålsson, 2008, s.43) 

Kvinnor upplever sin vård bättre när känslan av tillit uppstår till personal. Genom att per-

sonal tar sig tid till att lära känna sina patienter kan en tillit och trygghet byggas upp, vilket 

resulterar i att vårdandet upplevs mer positivt. Kvinnor upplever att personal tittar med en 

besvärande blick eller visar känslor av frustration. De beskriver att det syns i personalens 

ögon om de bryr sig eller inte, en del ger känslokalla blickar medan andra visar värme och 

trygghet i sin blick. Känslor av att inte passa in, ensamhet och rädsla för att inte bli frisk tar 

stor plats hos kvinnor vilket gör att tilliten är viktig för att kunna tillfriskna (Aspelin, 2013; 

Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2007; Åkerman, 2014).  
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Kvinnor beskriver hur personal uppfattas och hur kroppsspråket spelar in i hur bemötandet 

blir. När personal står med öppna armar, omfamnar och tröstar ger det en trygg känsla och 

kvinnor känner sig sedda. När personal står på avstånd, handfallna och inte gör något för 

att det ska bli bättre tilltar känslan av uppgivenhet och otrygghet. Granskande blickar och 

tomma löften gör att kvinnor känner sig osäkra och ångesten och känslan av att vara annor-

lunda ökar (Aspelin, 2013; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2007; Åkerman, 2014).   

När jag satt där med uppkavlade ärmar som blottade mina färskt sönderskurna 

armar frågade sköterskan om jag kanske ville lägga mig ner. Jag undrade frågande 

varför jag skulle göra det. Ja, jag tänkte ifall att du kanske är känslig för att se 

blod, sa hon bekymrat. - (Välitalo, 2007, s.22) 

Att uppleva behandlingen som vårdande eller skadande 

Behandlingen upplevs olika av självskadande kvinnor beroende på vilken behandling som 

görs, även hur läkare bemöter dem kring deras sjukdom är avgörande för vården. Känslor 

av frustration finns hos kvinnor över att läkare känns handfallna och visar medlidande vil-

ket är det sista de vill ha. Samtidigt som en trygghet infinner sig då läkare är engagerad och 

visar medkänsla. Kvinnor upplever mycket argumentation för att få vård och för att tas på 

allvar. Att bli invisad på ett undersökningsrum och sedan lämnad ensam utan ett ord från 

personal ger känslor som hopplöshet och frustration över att inte tas på allvar. När personal 

uttrycker sig som att de inte förstår vad det innebär att ha ett självskadebeteende blir kvin-

nor likgiltiga och känner att vården inte räcker till utan att det istället handlar om förvaring 

(Aspelin, 2013; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2007; Åkerman, 2014). 

Många gånger riktas behandlingen på det medicinska, kvinnor känner att varje gång de 

öppnar munnen vill personal ge extra medicin. Känslan av att det inte finns tid för samtal 

utan bara tid för att ge medicin och mat. Personal påtalar att kvinnor är sjuka som alla 

andra som vårdas på avdelningen. Kvinnor känner att sjukdomen inte försvinner enbart av 

att svälja mediciner. Personal pratar om att med hjälp av olika verktyg ska skärandet sluta 

men kvinnor upplever istället att förståelsen inte finns. För att behandlingen ska upplevas 

som bra och hjälpande vill kvinnor att läkare lyssnar uppmärksamt och förstår vad som 

behövs och förklarar så att en förståelse uppstår. När läkare mumlar och inte bemöter med 

ögonkontakt blir det en otrygg upplevelse av vården. Oftast uppfattar kvinnor inte sjukskö-

terskor som känslokalla, även om en del ger onda blickar. De allra flesta är snälla och för-

siktiga vid vårdmomenten, däremot upplevde kvinnor att momenten var mer som en 

straffmetod på de psykiatriska avdelningarna (Aspelin, 2013; Pålsson, 2004; Pålsson, 

2008; Välitalo, 2007; Åkerman, 2014). 

Det finns ingen som vill lyssna, allt handlar enbart om att medicinera mig till vad 

de kallar förnuft. - (Pålsson, 2004, s. 195) 

Kvinnor får tvångsvård när de anses vara en fara för sig själva. Många upplever då att allt 

deras ansvar försvinner, men även en frustration att hela tiden ha en personal som överva-

kar dem dygnet runt. Kvinnor känner att deras integritet försvinner och att det är plågsamt 

att ha en personal bredvid sig hela tiden även en känsla av att bli lurad av läkare när beslut 

om tvångsvård tas kan infinna sig. Ett kravlöst vårdande där ingen ställer krav och tar över 

ansvaret för deras liv upplever kvinnor som befriande när de blir tvångsinlagda (Aspelin, 

2013; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2007; Åkerman, 2014).   
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Att uppleva betydelsen av att få bekräftelse vid vårdandet 

Att bli sedd är en form av bekräftelse för kvinnor att de duger som de är. En klapp, kram 

eller bara att personal är närvarande en stund ger en känsla av samvaro vilket ger en be-

kräftelse på att finnas. Personal som sätter sig en stund på sängkanten förmedlar lugn och 

närvaro till kvinnor. När personal ställer personliga frågor till dem upplevs en känsla av 

gemenskap och en mer familjär känsla i vårdandet framkommer. När personal ser och talar 

om kvinnors framsteg i behandlingen växer en tilltro till deras egen kraft, förmåga att kun-

na bli friska och självförtroendet stärks. Samhörighet och gemenskap med andra patienter 

upplevs som positivt av kvinnor och att det finns en möjlighet att umgås och göra saker 

tillsammans. När känslan av att ingen ser eller vill lyssna på det kvinnor har att säga blir 

upplevelsen att ingen bryr sig vad som än händer. De upplever ofta att läkare inte är närva-

rande vid mötena utan tittar distraherat och oengagerat vilket signalerar att mötet inte är 

betydelsefullt för att kvinnor inte betyder så mycket. Tillit till både läkare och sig själv 

försvinner, vilket leder till att hoppet till att klara behandlingen och att bli frisk uteblir. När 

läkare engagerar sig och tar sig tid att lyssna och förstå kvinnor utifrån dess unika behov 

får de en upplevelse av att bli sedd och en positiv känsla av vårdandet upplevs (Aspelin, 

2013; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2007; Åkerman, 2014). 

Skamkänslor finns bland självskadande kvinnor eftersom sjukdomen med all ångest inte 

syns utanpå och förståelsen för hur ont det gör inte finns. Kvinnor beskriver att en känsla 

av vällust sprider sig i kroppen då personalen bryr sig om, ser dem och tar sig tid till sam-

tal. Det är vanligt att kvinnor får höra att de är starka men riktar sin kraft fel, så de behöver 

lära sig att rikta den rätt (Aspelin, 2013; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2007; 

Åkerman, 2014). 

Jag skämdes för jag önskade verkligen att jag haft en sjukdom som syntes utanpå, 

en som alla kunde se och förstå hur ont den gjorde. - (Åkerman, 2014, s. 23) 

Att uppleva betydelsen av olika känslor vid vårdandet 

Många känslor uppstår vid ett självskadebeteende och många i samband med vårdandet. 

Pendla mellan hopp och förtvivlan och att kämpa för att övervinna sin ångest och sitt skä-

rande. Likgiltighet och rädsla för sin sjukdom och för att inte klara av behandlingen och 

kunna bli frisk. Kvinnor upplever att våga tro på sig själva är något bland det svåraste och 

behovet av hjälp från sin omgivning är stort. Ilska är en annan känsla som finns, ilskan på 

sjukdomen som styr över deras liv. Frustration att inte kunna vara som alla andra utan be-

höva låta sjukdomen styra över det vardagliga livet. Innan kvinnor kommer i kontakt med 

vården finns en känsla av att det inte går att bli frisk eller att vården inte blir bra, det vill 

säga att de från början har en negativ inställning till vården. Funderingar som finns är hur 

vården ska kunna göra dem friska om de själva inte klarar av det och hur de ska kunna 

fortsätta vara friska när utskrivningen från vården skett (Aspelin, 2013; Pålsson, 2004; 

Pålsson, 2008; Välitalo, 2007; Åkerman, 2014). 

Kvinnor med självskadebeteende uppfattar sin kropp som ett objekt och inte som sig själ-

va. När läkare talar om att kroppen inte orkar med det som den utsätts för känner de att det 

inte spelar någon roll då kroppen inte är dem själva. Personal talar om för kvinnor att de 

måste bära långärmat för att inte ärren ska synas vilket ger en känsla av att behöva vara 

någon annan än den de är. Diarré, mardrömmar, yrsel, magsmärtor och illamående är några 
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av biverkningarna från medicinerna. Kvinnor känner sig kraftlösa vilket gör att de upplever 

en känsla av hjälplöshet vid behandlingen av olika symtom och andra sjukdomar vid själv-

skadebeteende. Personal som står runt och håller fast kvinnor pratar om dem som objekt 

utan att reflektera att de är där. Kvinnor funderar kring hur de ska klara av att leva då allt 

handlar om behandling som förgiftar kroppen och förändra sinnet (Aspelin, 2013; Pålsson, 

2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2007; Åkerman, 2014).   

Jag minns att läkaren ville att jag skulle klä av mig, han ville se min kropp för nå-

got så konstigt som skärsår på armar och ben hade han aldrig sett förut. - (Välita-

lo, 2007, s. 20) 

En rädsla som finns hela tiden är att sjukdomen ska vinna, att de inte ska kunna bli friska 

eller att klara av behandlingen. Känslan av att inte få den hjälp som behövs för att bli frisk. 

Kvinnor beskriver rädslan över att ha tappat kontrollen och för att vara mer sjuk än tidiga-

re, en rädsla för sjukdomen och att just de har drabbats. Ofta har kvinnor fler diagnoser än 

självskadebeteende, emotionellt instabil personlighetsstörning, anorexia och bipolär sjuk-

dom är några exempel. Sådana diagnoser kan göra att känslan av att inte kunna bli frisk 

blir mer påtaglig. Det finns ofta en oro över att inte se framstegen i behandlingen och en 

rädsla över att läkaren skriver ut kvinnor innan känslan av att klara sig själv infinner sig. 

Rädslan av att vara ett stort problem som inte går att hjälpa och för att bli vårdskadad finns 

hos kvinnor med självskadebeteende (Aspelin, 2013; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välita-

lo, 2007; Åkerman, 2014).   

Jag kliver in på psykakuten igen, det är samma sköterska i receptionen som sist jag 

var där. Sjunker ner i soffan i väntrummet. Här tar mitt ansvar slut. För en stund. - 

(Aspelin, 2013, s. 25) 

Resultatsammanfattning 

Resultatet beskriver fyra kvinnors upplevelse av vården vid självskadebeteende. Kvinnor 

upplever vården både positiv och negativ. Trygghet, tillit och att personalen tar sig tid vid 

mötet med kvinnor upplevs vara en viktig och positiv del i vårdandet. Avsaknad av förstå-

else, besvärande eller känslokalla blickar från personal och att det inte finns tid för samtal 

upplevs som negativt. Skuld, skam, ångest och en rädsla att sjukdomen ska övervinna 

kroppen är några av de känslor kvinnor upplever under vårdtiden. Stöd i att tro att de kan 

bli friska, få tid att träffa andra patienter och att de kan samtala med varandra upplevs vara 

viktigt i tillfrisknandet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I självbiografierna beskrev författarna sina tankar och känslor och syftet var att beskriva 

kvinnors upplevelse av vården vid ett självskadebeteende, därför var självbiografistudie en 

relevant metod för syftet (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Andra relevanta metoder kunde varit 

bloggar eller en intervjustudie. Tiden för en intervjustudie hade inte räckt till därför var det 

inte ett aktuellt val för denna studie. Data var redan nedtecknad i de självbiografiska böck-

erna, vilket gjorde att tankar och upplevelser som inte besvarade studiens syfte inte fånga-

des upp i denna studie (Dahlberg, 2014).  

Självbiografierna lästes enskilt medan analysen och diskussionen gjordes gemensamt. In-

nebördsanalysen gjordes för att få fram outtalade ord och meningar. Helhet-delar-helhet 

var ett begrepp som användes för att få en större förståelse och lättare kunna förstå det un-

dersökta ämnet (Dahlberg, 2014). Genom att skriva ner det viktigaste från böckerna i var-

sitt dokument och färgmarkera meningarna med specifika färger blev arbetet med sam-

manställningen och resultatet mer hanterbart. Överflödig text som inte var användbart i 

resultatet sållades bort och meningarna som besvarade syftet kom fram och gjorde resulta-

tet mer hanterbart att arbeta med. Alla självbiografier användes under varje tema i resulta-

tet. 

I självbiografierna som användes skrev kvinnor sina egna tankar och känslor, vilka har 

respekterats. Dahlberg (2014) beskrev att det är viktigt att inte förvränga kvinnors upple-

velser för att få en så exakt tolkning som möjligt och för att få ett sanningsenligt resultat, 

därför utgick resultatet från kvinnors egna ord. Första veckan under studiens gång ägnades 

åt att analysera och sammanställa datan för att sedan påbörja resultatet. Analysen diskute-

rades och texten arbetades fram gemensamt, för att få fram en djupare innebörd av texten. 

Att vara två under studiens gång var en styrka, då det hela tiden var diskussioner om vad 

som skulle skrivas och om egna tankar och funderingar då detta är ett känslomässigt ämne. 

I biografierna beskrevs kvinnors egna berättelser och tankar om självskadebeteende som är 

svårt att bemöta i verkligheten, därför är detta ämne aktuellt och behöver uppmärksammas. 

Två böcker av samma författare användes, för att dem skildrade olika delar av psykiatrin.    

Vingklippt ängel handlar om Berny Pålssons liv i tonåren, början av sjukdomen samt tiden 

på barn- och ungdomspsykiatrin. Känn pulsen slå handlar om hennes vuxna liv och vuxen-

psykiatrin.  

Generalisering av studien innebar att resultatet kunde överföras till andra målgrupper (Ols-

son & Sörensen, 2007). Kvinnor i självbiografierna hade inte bara självskadebeteende utan 

även andra psykiatriska diagnoser, till exempel anorexia, bipolär sjukdom eller emotionellt 

instabil personlighetsstörning. Detta diskuterades fram och tillbaka ifall det kunde försvåra 

analysen, dock stod det tydligt i biografierna vad som berörde självskadebeteendet. Resul-

tatet skulle därför kanske kunna överföras till kvinnor med andra psykiska sjukdomar. 

Tolkning av data kunde analyserats med en innehållsanalys. Analysen hade inte blivit lika 

djup som en innebördsanalys, en insikt i kvinnors livsvärld hade uteblivit och fokus låg på 

innehållet istället för på innebörden och därmed blev datan inte generaliserad. För att be-

svara syftet och få ett bra resultat var en innebördsanalys den bästa analysmetoden i studi-

en. Den riktade in sig på att få fram data från outtalade och uttalade ord och meningar och 
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därmed få en djupare insikt i livsvärlden hos kvinnor med självskadebeteende (Dahlberg, 

2014).  

Självbiografierna som lästes inför studien var trovärdiga då det var kvinnor som själva 

hade upplevt detta skrev böckerna. Genom att använda citat från textmaterialet, stärktes 

och förtydligades personliga skildringar av erfarenheter samt att analysprocessen beskrevs 

gjorde att trovärdigheten ökade. I detta sammanhang sågs utdragen som är innebördsrika 

betydelsefulla för innehållet eftersom de visade kvinnors upplevelse av vården (Dahlberg, 

2014). Upplevelserna och känslorna kändes verkliga och beskrivningen av känslorna var 

starka och berörde läsarna starkt. Kvinnorna hade öppnat upp sin livsvärld och gav en in-

blick i en helt annan värld. Självskadebeteende är idag ett tabubelagt ämne att tala om och 

anses därför vara viktigt att våga ta del av denna värld. Enligt Dahlberg (2014) är det vik-

tigt för vårdpersonalen att förstå kvinnors eget perspektiv på sin sjukdom och livssituation 

vid ett självskadebeteende för att kunna möta och vårda på bästa sätt.   

Resultatdiskussion 

Resultatet har påvisat att kvinnor med självskadebeteende ofta upplever en ensamhet och 

känsla av otrygghet i samband när de får vård. I samband med sin sjukdom upplever kvin-

nor ångest, skam och rädsla för att inte kunna bli frisk. I Patientlagen (SFS 2014:821) står 

det att varje individ ska bemötas och vårdas utifrån dess enskilda behov. Wilstrand, Lind-

gren, Gilje och Olofsson (2007) beskriver att mer forskning behövs kring vården vid själv-

skadebeteende och att det behövs olika vårdbehov. En reflektion är att det finns ett behov 

av mer utbildning för personal om hur vården för kvinnor med självskadebeteende ska ut-

föras. Personal behöver ha en utbildning som grund, för att kunna möta dessa kvinnor på 

ett sätt som bemöter och ge vård utifrån varje individs behov och förmåga. 

I resultatet framkommer det att gällande behandling och vård har kvinnor ett stort behov av 

att bli sedda och få möjlighet att berätta om sina upplevelser av sin sjukdom. Genom att få 

möjlighet att sätta ord på vad de känner och upplever skapas en tillit och tro till sjukvårds-

personal. Baker, Wright och Hansen (2013) menar att vårdtillfället upplevs bättre av både 

kvinnor och personal om det finns en förståelse för självskadebeteendet hos personal. 

  

Resultatet visar vidare att kvinnor har behov av mer samtal med personal och inte minst 

med läkare. Information och delaktighet om behandlingen och varför de får olika medici-

ner samt hur vårdtillfället ser ut är faktorer kvinnor vill få upplysning om. Enligt Idenfors, 

Kullgren och Salander Renberg (2015) värdesätter patienter med självskadebeteende kom-

petent personal som lyssnar och tillåter patienter att tala fritt samt att få vara med och ta 

beslut och välja olika möjligheter kring vården. Anderson, Standen och Noon (2003) me-

nar att finns det en frustration från personal över vården eftersom miljön inte har utrymme 

för de samtal som behövs vid självskadebeteende. Resultatet visar att kvinnor upplever 

vården mer positiv om samhörighet med andra patienter finns och möjlighet att kunna um-

gås med andra patienter. I Patientlagen (SFS 2014:821) står det att patienterna ska göras 

delaktiga i sin vård samt få information om behandling. Enligt Johansson, Skärsäter och 

Danielson (2007) är det av betydelse på en psykiatrisk vårdavdelning att patienter känner 

att det finns utrymme och plats för att kunna träffa andra patienter, dessutom ska det finnas 

möjlighet att vara för sig själv. Gemensamma utrymmen på de psykiatriska avdelningarna 

är till exempel matsal, aktivitetsrum och sällskapsrum, där det ska ges möjlighet att umgås, 
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kunna koppla av och titta på tv, läsa böcker eller sitta och prata. Lindgren, Aminoff och 

Hällgren Graneheim, (2015) beskriver att när personal är mindre tid med kvinnor med 

självskadebeteende söker kvinnor gemenskap, stöd och tröst hos varandra. Personal håller 

sig på avstånd men finns alltid tillgänglig ifall kvinnor behöver hjälp.   

Det framkommer i resultatet att kvinnor många gånger har en förutfattad mening om hur 

vården ska bli redan innan de kommer dit, tron på en bra vård saknas oftast. Kvinnor be-

skriver att behandling och vården kan upplevas som en förvaring och att tryggheten för att 

behandlingen ska hjälpa inte finns. Vidare upplevs att behandlingens fokus ligger mest på 

den medicinska behandlingen då kvinnor får äta mycket olika mediciner som i sin tur inne-

bär mycket biverkningar vilket upplevs besvärande. I Hälsosjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

beskrivs tryggheten som en av de mest betydande delarna i vården. Resultatet visar att 

kvinnor vill uppleva delaktighet i sin vård och kunna vara med och bestämma och påverka 

besluten kring sin vård. Enligt Tuohimäki et al. (2001) ska personal måste informera pati-

enter om rätten till att besluta om sin egen vård för att de ska kunna vara självbestämman-

de. I resultatet framkommer det att när kvinnor upplever en trygghet och känner tilltro för 

personal skapas en mening, som ger styrka genom behandlingen. När kvinnor känner att de 

får möjlighet att vara sig själva och får den hjälp de vill och behöver upplevs vården som 

en hjälpande hand. Johansson, Skärsäter och Danielsson (2007) menar att det finns behov 

av en möjlighet att träffa andra men också att kunna vara för sig själva när kvinnor vårdas 

på en psykiatrisk vårdavdelning. Enligt Hedberg och Skärsäter (2009) behöver kvinnor 

med självskadebeteende känna förtroende för en människa och få förståelse för att kunna 

uppleva ett bra livssammanhang. Bra relationer och att känna sig älskad och kunna älska 

har en positiv betydelse för att kvinnor ska uppleva ett välbefinnande och livssammanhang. 

Känslan av att kunna hjälpa andra personer och inte bara tänka på sig själva ger ökat välbe-

finnande för kvinnor med självskadebeteende.  

I resultatet upplever kvinnor många olika känslor vid ett självskadebeteende och att deras 

kropp är i fokus. Kvinnor själva uppfattar inte sin kropp som sig själva utan bara en kropp, 

ett objekt att använda för att dämpa sin ångest. När läkare förklarar för kvinnor att kroppen 

inte klarar allt den utsätts för, känner kvinnor giltighet eftersom känslan är att kroppen inte 

är deras. När kvinnor tvingas ha långarmat blir känslan att de inte kan vara sig själva, duga 

till eller respekteras av omgivningen. Wiklund (2003) menar att om kroppen är förändrad 

upplevs den på ett nytt sätt och identiteten ses utifrån kroppen, vilket gör att den förändra-

de kroppen kan leda till att omgivningen behandlar oss annorlunda och ger en förändrad 

identitet. Johansson (2010) beskriver att en person med självskadebeteende ser sin kropp 

som både ett subjekt och ett objekt genom att kroppen skadas för att dämpa en känsla, ång-

est.  

I resultatet beskriver kvinnor en rädsla för att inte kunna eller våga bli friska. Åkerman 

(2009), Øverland (2010) och Santamäki Fischer, Dahlqvist (2009) menar att behandlingen 

upplevs svår och en rädsla för att inte klara av allt vad behandlingen innebär finns. Att 

uppleva en rädsla för hur sjukdomen ska utvecklas leder till ett sjukdomslidande En form 

av sjukdomslidande förmedlas genom kroppen vid ett självskadebeteende och sjukdomsin-

sikt kan saknas. Åkerman (2009) menar att vid ett självskadebeteende är emotionellt insta-

bil personlighetsstörning en vanlig psykisk diagnos. I resultatet framkommer det att kvin-

nor med självskadebeteende har fler diagnoser, så som emotionellt instabil personlighets-

störning, vilket kan påverkar känslan av att kunna bli frisk.  
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Resultatet visar att personalens inställning och kroppsspråk har stor inverkan på hur kvin-

nor upplever sin vård, samtliga kvinnor har beskrivit personalens utryck och kroppsspråk 

och dess påverkan. Ser personal handfallna ut eller ger uppgivna blickar blir påverkan som 

att kunskap om vården saknas. Är personal för pådrivna upplevs det som fångenskap och 

att rätten till självbestämmande försvinner. När personal står med öppna armar och ger 

uttryck för tillit och tro på tillfrisknande upplevs de mer som en vän och en känsla av väl-

behag infinner sig. Lindgren, Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004) menar att om vårdper-

sonal ser helheten i människan samt ger kvinnor med självskadebeteende bekräftelse och 

sprider hoppfullhet blir det en bättre upplevelse av vården. 

I resultatet framkommer slutligen att när rätten att bestämma tas ifrån kvinnor och det blir 

tvångsvård är upplevelsen både positiv och negativ. En känsla av att inte behöva ha ett eget 

ansvar och att alla krav försvinner upplever kvinnor som positivt. Den negativa känslan 

infinner sig när kvinnors integritet försvinner o personal har rätten att bestämma i alla situ-

ationer. Att ha en personal som övervakar allt man gör dygnets alla timmar upplever kvin-

norna som plågsamt och frustrerande. Arlebrink (2014) beskriver att sjuksköterskor upple-

ver det nödvändigt med fysiskt övervåld för att förhindra att patienter skadar sig själva men 

att hänsyn ska tas till att patienters integritet och autonomi begränsas. I lagen om psykisk 

tvångsvård står det att patienter kan vårdas mot sin vilja om patienter lider av en allvarlig 

psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2016).  

Fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning kring detta ämne kan vara till exempel killar/mäns upplevelser 

av vården vid självskadebeteende. Ett annat förslag kan vara anhörigas upplevelser av vår-

den då en dotter/son har självskadebeteende. Personer som skadar sig själva mår väldigt 

dåligt och det kan vara jobbigt att behöva prata om sina känslor. En intervjustudie med 

anhöriga eller personal som vårdat dem kan vara en bra metod i kommande studier. Denna 

typ av forskning behövs för att vården ska bli bättre för personer med självskadebeteende 

samt fånga upp dem tidigare, för att förebygga att beteendet förekommer. Vidare forskning 

är viktigt för att personal ska kunna få rätt utbildning i bemötande och omhändertagande 

hos personer med självskadebeteende.  

Kliniska implikationer och slutsats 

Detta examensarbete kan vara betydelsefullt för sjuksköterskor och annan vårdpersonal, då 

kvinnor med självskadebeteende själva uttrycker sina tankar och känslor angående sitt vår-

dande och bemötande inom vården. Att kunna samtala och ha en öppen kommunikation 

anser kvinnor vara viktigt i vårdandet, de vill bli sedda och bli behandlade som alla andra. 

Allmänsjuksköterskor möter både män och kvinnor med självskadebeteende, det viktigt att 

kunna se hela människan och inte bara behandla vävnadsskadan.  

Kvinnor beskriver idag vården vid ett självskadebeteende med både positiva och negativa 

erfarenheter. När kvinnor blir bemötta med förståelse och får tid till att berätta om sin upp-

levelse blir det en positiv erfarenhet. När de inte blir tagna på allvar eller får tid till samtal 

blir det en negativ erfarenhet. Bemötande och behandling ställer krav på vårdpersonal för 

att det ska bli bra vård för kvinnor med självskadebeteende. Personals lyhördhet och för-

måga att lyssna är vad kvinnor efterfrågar i sin vård. Delaktighet och förklaring kring sin 
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sjukdom och vård upplevs som en viktig del för att kunna må bra och för att vården ska bli 

en bra upplevelse.  För att kvinnor med självskadebeteende ska uppleva en bra vård som 

ger trygghet och tillit är det av stor vikt att personal får utbildning kring hur kvinnor på 

bästa sätt kan bemötas och vårdas. Det behöver finnas tid och rum för samtal då det är en 

stor del i behandlingen och påverkar hur upplevelsen av vården blir för kvinnor med själv-

skadebeteende.  
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BILAGA 1. Datainsamling 

Databas Datum Sökord Antal träffar Lästa böcker 

Libris nationella 

bibliotekssystem 

4 november 

2015 

Självskadebeteende 159  4 – Zebraflick-

an, Slutstation 

rättspsyk, Ra-

mona, Lingon-

stigen 114 

Google.se  IKOS - 

Informationsprojektet 

Kunskap om Själv-

skadebeteende 

 

4 november 

2015 

Självbiografier 

självskadebeteende 

13 7 –14 år till salu, 

Skamfläck, 

Vingklippt äng-

el, Zebraflickan, 

Slutstation 

rättspsyk, Ling-

onstigen 114, 

Känn pulsen slå 

Libris nationella 

bibliotekssystem 

6 november 

2015 

Självskadande 119  

(Bok, svenska 

– 53) 

4 - Lingonstigen 

114, Vingklippt 

ängel, Zebra-

flickan, Slutsta-

tion rättspsyk 

Libris nationella 

bibliotekssystem 

6 november 

2015 

Självdestruktivt 

beteende 

136  

(Bok, svenska 

– 70) 

 6 - Skamfläck, 

skuld, skam och 

rakblad, Zebra-

flickan, Slutsta-

tion rättspsyk, 

Ramona, Ling-

onstigen 114 

Libris nationella 

bibliotekssystem 

6 november 

2015 

Borderline 709 

(Bok, svenska 

– 183) 

1 - Sänder på 

tusen kanaler 

Libris nationella 

bibliotekssystem 

26 januari 

2016 

Beteendestörningar 

hos ungdomar 

41 

(Bok, svenska 

– 24) 

2- Skuld, skam 

och rakblad, 

Flickan som gud 

glömde 

 

 


