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Abstrakt 
 

Bakgrund De senaste åren har flera studier gjorts på den stora mängd 

självskaderelaterat material som finns på internet i form av bloggar, videos, foton och 

chatforum. Dessa studier har i huvudsak fokuserat på materialet i sig och funktionen det 

fyller för de som kommunicerar sitt självskadande på internet. Således finns kunskap 

om företeelsen i sig men ingen eller ytterst lite kunskap om vårdpersonalens 

erfarenheter och föreställningar kring självskadekommunikation. 

Syfte Att belysa vårdpersonals erfarenheter och föreställningar kring patienters 

självskadekommunikation på internet. 

Metod En kvalitativ metod användes. Data samlades in genom nio halvstrukturerade 

intervjuer med vårdpersonal inom psykiatrisk verksamhet. Dessa analyserades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Studiens resultat redovisas i de fyra kategorierna; Ovanlig företeelse, som 

visade att personalen generellt hade lite erfarenhet av patienter som 

självskadekommunicerar. Internet finns på gott och ont, visade att vårdpersonalen 

kunde upplevde starka negativa känslor i mötet med dessa patienter samt belyste 

vårdpersonalens dubbla förhållande till internet. Att försöka förstå, visade att 

vårdpersonalen hade många föreställningar kring vilka funktioner 

självskadekommunikationen kunde ha för patienterna. Att ta ansvar, visade att 

personalen kände ett ansvar för att uppmärksamma patienter som 

självskadekommunicerar på både ett personligt och organisatoriskt plan. 

Slutsats Det visade sig att vårdpersonalen hade begränsad erfarenhet av att möta 

patienter som kommunicerar sitt självskadebeteende på internet. Vidare tyder resultatet 

på att vårdpersonalen upplever osäkerhet i mötet med patienter som 

självskadekommunicerar på internet vilket i sin tur leder till att det sällan ställs frågor 

kring självskadekommunikation. 

Nyckelord Självskadebeteende, Internet, Vårdpersonal, Erfarenheter, Föreställningar, 

Innehållsanalys 

 

 

 

 



 

Maria Seilitz & Amanda 
Thalamus Håkansson 

 

 3 

Abstract 

Background Several studies have mapped self-injury related material online, consisting 

of blogs, videos, photos and chatcommunities. These studies have mainly focused on 

the material itself as well as the function it has for those who communicate self-injury 

online. Thus knowledge of the phenomenon itself exists but little or no studies have 

been made attempting to study the experiences and conceptions of health professionals 

relating to this phenomenon. 

Aim To illuminate health professionals experiences and conceptions of patients self-

harm communication on the internet 

Method A qualitative approach was applied. Data was collected through nine 

semistructured interviews with health professionals working in psychiatric care. The 

data were analysed with qualitative content analysis. 

Result The results are presented in the following categories; Unusual phenomenon, 

wich showed that the staff generally had litlle experience of patients who communicated 

self-harm online. Internet exists for good and bad, showed that the health professionals 

could experience strong negative emotions when meeting patients who communicated 

self-harm online and illuminated the double relationship health professionals described 

having to the internet. Trying to understand, showed that the health professionals had 

many conceptions about wich functions the self-harm communication might have for 

the patients. To take responsibility, showed that the staff experienced a sense of wanting 

to take responsibility for these patients.  

Conclusion The study showed that health professionals had limited experience with 

patients who communicated self-harm online and indicated that the health professionals 

experienced uncertainty when meeting these patients.   

Keywords NSSI, Self-harm, Internet, Health professionals, Experiences, Conceptions, 

Content analysis 
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1 Inledning 

I vårt arbete som sjuksköterskor inom psykiatrisk heldygnsvård respektive öppenvård 

möter vi i det närmaste dagligen patienter som skadar sig själva. Vid ett tillfälle blev en 

av författarna till denna uppsats inbjuden av en inneliggande patient att ta del av hennes 

blogg där hon la upp bilder på sina sår relaterat till sitt självskadande. Detta var en ny 

erfarenhet för författaren och det väckte frågor och känslor. Utifrån diskussioner med 

kollegor och inhämtande av såväl kvantitativa samt kvalitativa forskningsresultat kring 

självskador och internetanvändning fann vi att det tycks finnas en diskrepans mellan hur 

vanligt förekommande det är att ungdomar med ett självskadande beteende använder 

internet till att söka information och dela egna erfarenheter kring sitt självskadande och 

vårdpersonalens kliniska erfarenhet av att möta patienter som kommunicerar 

självskadande på internet.  

 

 
2 Bakgrund 
 
2.1 Självskadebeteende 
Begreppet non-suicidal self-injury (NSSI) används när en person avsiktligt skadar 

kroppsvävnad utan suicidavsikt, detta sker vanligen genom att skära eller bränna 

kroppsvävnad (Nock & Favazza, 2009). Enligt Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering (SBU) kan den engelska termen non-suicidal self-injury (NSSI) 

översättas till den svenska termen icke suicidalt självskadebeteende (SBU, 2015). 

Svenska undersökningar visar att 35-42 procent av skolungdomar vid minst ett tillfälle 

utfört någon form av självskadehandling. Internationella studier visar på en lägre 

förekomst av självskadehandlingar bland ungdomar, siffran uppskattas till 13-28 

procent. Vidare tyder undersökningar på att självskadehandlingar är vanligare bland 

flickor än pojkar (Nationella självskadeprojektet, 2016). Studier har visat att personer 

med självskadebeteende upplever sig dåligt behandlade när de söker vård i samband 

med självskadehandlingar. Patienter upplevde en kunskapsbrist om självskadebeteende 

bland personalen och en generell negativ attityd gentemot självskadebeteende (Taylor et 

al. 2009). Forskning visar att personer med självskadebeteende är mer aktiva på internet 

än personer som inte självskadar (Lewis et al. 2012a, Lewis et al. 2012b).  
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2.1.1 Självskadekommunikation 
I detta arbete används ordet självskadekommunikation för att beskriva det fenomen där 

personer lägger ut bilder, text eller filmer på eller om sina självskadehandlingar. Ordet 

självskadekommunikation är egenkonstruerat av författarna till denna uppsats och 

förekommer så vitt författarna vet inte i tidigare forskning. Vi har valt att använda detta 

begrepp då det i skrivande stund inte finns några bra sammanfattande begrepp att tillgå. 

 
 

2.2  Internetanvändning 

Studier från Statens medieråd (2016) visar att 91 procent av alla ungdomar i åldern 13-

16 år, använder sociala medier. Motsvarande siffra för åldersgruppen 17-18 år är 95 

procent. Utifrån statistik samt personliga erfarenheter av barn och ungdomar utgör 

internet en stor del av ungdomars liv där man skapar relationer med andra, hämtar 

information men också kommunicerar bilden av sig själv. Statens medieråd (2016) 

menar att det är viktigt att inte se barn och ungdomars ”liv” på nätet som separerat från 

det ”verkliga livet”. 
 

2.3  Självskadebeteende och internet 

På internet finns stora mängder självskaderelaterat material och det är vanligt att 

ungdomar med självskadebeteende delger och tar del av detta. Studier visar att mängden 

självskaderelaterat material på internet ökar och att ett stort antal individer bidrar till 

detta via bland annat personliga websidor med texter, bilder och videos (Lewis et al, 

2012b). Mars et al (2015) fann att 22 procent av ungdomar i åldern 21 år har sökt upp 

självskade/suicidrelaterat material på nätet och bland de ungdomar som självskadar 

hade 70 procent sökt upp sådana sidor. Samma studie visade också att ungdomar i hög 

utsträckning söker upp sidor som erbjuder hjälp, exempelvis föreningen SHEDO 

(SelfHarm and Eating Disorders Organisation) som erbjuder stöd via chat eller jourmail 

samt arbetar för att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörning. De senaste 

åren har flera studier gjorts på området som visar att ungdomar upplever både positiva 

och negativa effekter av internetaktiviteter relaterat till självskadebeteende (Nationella 

självskadeprojektet, 2016). Baker och Lewis (2013) och Baker och Fortune (2008) har 

bland andra sett att de positiva aspekterna kan vara att personer upplevde en bekräftelse 

i att inte vara ensamma samt att bilder och filmer kan ha en avskräckande effekt. 

Samma studier visar att de negativa effekterna kan vara att beteendet vidmakthålls och 
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normaliseras samt att bilder kan vara triggande. Andra studier visar ett direkt samband 

mellan ökade tankar på suicid och självskadande och ett frekvent besökande på sidor 

som uppmuntrar till detta (Michell et al. 2014). 
 

2.4  Vårdpersonal och självskadebeteende 

I en studie av Mchale och Felton (2010) undersöktes faktorer som påverkar 

vårdpersonalens attityder gentemot patienter med självskadebeteende. I studien såg 

forskarna en stark koppling mellan vårdpersonalens attityder och graden av utbildning 

på området. Negativa attityder korrelerade med bristande utbildning hos personalen 

medan positivare attityder associerades med en större förståelse för och erfarenheter av 

självskadande.  

Det framgår att utbildning bidrar till positivare attityder genom att öka förståelsen för 

personer som självskadar (Karman et al. 2015; Wilstrand et al. 2007; Patterson et al. 

2007a; Warm et al. 2002). Vidare har studier påvisat att utbildning i syfte att öka 

kunskapen om självskadebeteende kan förändra vårdpersonalens attityder i en positiv 

riktning och därigenom bidra till en bättre vård för patientgruppen. I studierna skattades 

personalens attityder innan utbildning och sedan efter utbildning och resultaten visade 

betydligt positivare attityder bland personalen efter avslutad utbildning (Patterson et al. 

2007b; Kool et al.2014, ). Muehlenkamp et al. (2013) fann i sin studie att vårdpersonal 

inom psykiatrin generellt hade positivare attityder gentemot patienter med 

självskadebeteende än vårdpersonal inom medicinsk vård samtidigt som även denna 

studie fann en korrelation mellan attityder till och utbildning inom området 

självskadebeteende.  
 

2.5  Vårdpersonal och internet 

Studier visar att sjuksköterskor värdesätter interpersonella kontakter, det vill säga 

fysiska möten i rummet och detta anges som en anledning till att vissa sjuksköterskor 

har svårare än andra att acceptera datorer och internet som ett verktyg i arbetet (Kurki et 

al. 2011; Koivunen et al. 2008). Särskilt psykiatrisjuksköterskor har traditionellt setts 

som en oteknisk yrkesspecialitet jämfört med andra grupper av sjuksköterskor (Repique, 

2007). I en studie av vård via internet fann forskarna att sjuksköterskor upplevde 

internet som både hjälpsamt och hindrande (Kurki et al. 2011) . Till exempel upplevde 

sjuksköterskorna det hjälpsamt att patienterna var mera benägna att dela känsliga 

uppgifter på internet än vid ett fysiskt möte, å andra sidan upplevdes internet som 

hindrande då de upplevde att patienterna möjligtvis undanhöll viktig information som 
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hade framkommit vid ett fysiskt möte. Internet upplevdes även förändra 

sjuksköterskerollen och leda till ett mera jämställt förhållande mellan sjuksköterska och 

patient. Vidare identifierades faktorer som främjar personalens användning av internet i 

vården samt barriärer som ansågs försvåra användningen. Bland de främjande 

faktorerna sågs en positiv attityd till internet hos vårdpersonalen samt kunskap, 

erfarenhet och övning i internetanvändning. Bristande övning, tekniska problem och 

negativa attityder sågs som barriärer. Owens et al. (2015) skapade, i sin studie, tre 

internetbaserade forum där syftet var att vårdpersonal skulle möta patienter och deras 

levda erfarenheter kring sitt självskadande. Resultatet visade på att det fanns ett stort 

motstånd från vårdpersonalens sida att delta aktivt i dessa forum trots att man accepterat 

förfrågan. De upplevda hinder vårdpersonalen lyfte fram var brist på självförtroende, 

gränsdragning kring sin privata och professionella roll, betänkligheter kring 

arbetsbörda, ansvar och omsorgsplikt. 
 

3 Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram i denna uppsats har författarna valt att lyfta fram begreppet 

professionell hållning (Holm, 1987) då vi är av uppfattningen att en professionell 

hållning hos vårdpersonal skapar förutsättningar för att ett vårdande ska kunna ske i 

mötet mellan vårdpersonal och patient. Vidare har beskrivningen och begreppsanalysen 

av professionell hållning ett personalperspektiv vilket följer syftet med denna uppsats. 

En professionell hållning bygger på kunskap, självkännedom och empati. Syftet med att 

eftersträva en professionell hållning i sin yrkesutövning som vårdpersonal kan 

sammanfattas i följande beskrivning: “professionell hållning innebär en ständig strävan 

att i yrkesutövandet styras av det som - på kort och lång sikt - gagnar den hjälpsökande, 

inte av de egna behoven, känslorna och impulserna”.  En professionell hållning skyddar 

dessutom vårdpersonal mot psykisk påfrestning i sitt yrkesutövande i bemärkelsen att en 

hög medvetenhet om egna reaktioner och förmåga att kunna hantera egna negativa 

känslor är faktorer som påverkar upplevelsen av yrkesrelaterad stress. Kunskapen som 

åsyftas är i första hand inte fackkunskaper utan kunskap om exempelvis psykologiska 

och sociala företeelser som en slags teoretisk plattform för självkännedom och empati. 

Självkännedom, det vill säga medvetenheten om sina egna känslomässiga 

problemområden, ses som ett fundament i den professionella hållningen då det fyller en 

skyddande funktion mot att låta egna känslor styra bemötandet av patienten. I det 
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professionella förhållningssättet betonas särskilt vikten av att som personal vara 

medveten och tillåta sig att känna negativa känslor men att kunna skilja på detta kontra 

att oreflekterat agera på negativa känslor. Studier tyder på att vårdpersonal snarare 

väljer att bedöma och beskriva patienters beteende i ett möte än att beskriva sina egna 

känsloreaktioner även då de direkt ombeds att göra just detta . Att tränga undan negativa 

känslor i mötet med patienter kan öka risken för att de ändå uttrycks på ett destruktivt 

sätt och det minskar även förmågan att förstå patienten. Empati innebär att kunna sätta 

sig in en annan människas situation och utifrån det förstå giltigheten i dennes känslor. 

Den empatiska förmågan bygger på självkännedom såväl som på erfarenhet av samspel 

med andra (Holm, 1987).  

 
 

4 Problemformulering 

I den kliniska verksamheten möter psykiatrisjuksköterskor regelbundet unga vuxna som 

på olika sätt självskadar. Tidigare forskning visar att denna grupp är mer aktiv på 

internet än ungdomar som inte självskadar (Lewis et al. 2012a, Lewis et al. 2012b). 

Lewis et al. (2012b) lyfter att riskerna överväger fördelar med att interagera på 

självskadeforum i form av vidmakthållande av ett destruktivt beteende, upptrappat 

självskadande och känslomässiga triggers. Lewis et al. (2012b) menar också att det 

finns ett glapp mellan ungdomskulturen där internet är en dominerande del och kulturen 

inom psykiatrisk vård. Då området är relativt outforskat ur både patient, men framförallt 

personalperspektiv ser författarna till denna uppsats en risk med att den rådande 

kunskapsluckan i forskningen kan påverka personalens professionella hållning (Holm, 

1987) i mötet med patienter som kommunicerar sitt självskadande på nätet. Bristande 

kunskap, ett oreflekterat förhållningssätt kring sina egna föreställningar kring sociala 

medier och i förlängningen minskad empati hos personal kan göra mötet med dessa 

patienter allt annat än vårdande. Därav anser författarna till denna uppsats att det finns 

en relevans i att belysa vårdpersonals erfarenhet och föreställningar kring patienter som 

kommunicerar sitt självskadande på internet.  

 

5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa vårdpersonals erfarenheter och föreställningar om 

patienters självskadekommunikation på internet. 
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6 Metod 

6.1  Design 
Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats vilken anses lämplig för att fånga upp 

människors upplevelser, erfarenheter och föreställningar, då man inom den kvalitativa 

forskningstraditionen utgår från ett antagande om att sanningen är subjektiv. Som 

datainsamlingsmetod valdes en semistrukturerad forskningsintervju där syftet är att 

erhålla intervjupersonens beskrivning av det efterfrågade fenomenet (Kvale & 

Brinkman, 2014) och via transkribering av intervjuerna erhålla en text där beskrivning 

av manifest innehåll samt tolkning av latent budskap kan göras (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012). Datamaterialet analyserades med hjälp av Graneheim, Lindgren och 

Lundmans (2017) analysmodell för kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys är en av flera metoder som används för att analysera kvalitativt material 

eller data och används ofta för att analysera material inom vårdvetenskapen. Den 

kvalitativa innehållsanalysen handlar om att få fram likheter i och skillnader mellan 

delar av textinnehållet, med emfas på variation.  

 
 

6.2  Urval och tillvägagångssätt 

I studien användes ett strategiskt urval där inklusionskriterierna bestod i att deltagarna 

arbetade inom vården och hade erfarenhet av att vårda personer med självskadebeteende 

samt erfarenhet av personer som kommunicerat sitt självskadande på internet. Urvalet 

gjordes på två öppenvårdsmottagningar samt en avdelning inom heldygnsvården i 

sydöstra Sverige. Initialt tillfrågades tio personer om deltagande i studien varav en valde 

att inte delta på grund av personliga skäl. I studien deltog totalt nio personer med 

varierande befattning, kön, arbetsplats, yrkeserfarenhet och ålder. En beskrivning av 

deltagarna återfinns i tabell 1 nedan.  
 

Tabell 1. Beskrivning av deltagarna 

Befattning Kön Arbetsplats Antal år i yrket ca Ålder ca 

ssk man heldygnsvård 30 50 

skötare kvinna heldygnsvård 10 50 

ssk kvinna öppenvård 30 50 

skötare man öppenvård 30 60 

skötare kvinna öppenvård 30 50 



 12 

ssk man öppenvård 20 40 

ssk kvinna öppenvård 20 40 

skötare kvinna öppenvård 30 60 

ssk kvinna öppenvård 20 50 

 

 

6.3  Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes med hjälp av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer enligt 

Kvale & Brinkman (2014). En kvalitativ halvstrukturerad intervju definieras som ett 

samtal som har en struktur, det vill säga är varken ett planlöst vardagligt samtal eller ett 

slutet frågeformulär, och vars mål är att erhålla intervjupersonens beskrivning av ett 

fenomen utifrån dennes perspektiv. Således genomfördes datainsamlingen med stöd 

utifrån en egenhändigt konstruerad intervjuguide (Bilaga A) innehållande ett antal 

öppna frågor kopplat till studiens frågeställnig samt vissa riktade följdfrågor. Frågornas 

öppna karaktär syftade till att ge deltagarna möjlighet att förmedla en subjektiv 

beskrivning av sina erfarenheter av att möta patienter som på något sätt kommunicerat 

sitt självskadande på internet samt att öppna för reflektion kring sina egna 

föreställningar i mötet med dessa patienter. Författarna delade upp intervjuerna mellan 

sig och intervjuade en deltagare åt gången och ställde i huvudsak samma frågor till varje 

deltagare. De nio intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser under perioden 

oktober-december 2017. Intervjuerna spelades in på diktafon eller mobiltelefon och 

varje intervju varade mellan 10-20 minuter.  
 

 
6.4  Analys 
Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004; Graneheim, Lindgren, & Lundman, 2017). Bägge författarna har 

lyssnat igenom samtliga intervjuer. Intervjuerna avidentifierades och transkriberades, 

det vill säga, det muntliga innehållet i varje enskild intervju överfördes ordagrant till 

skriven text i ett elektroniskt dokument. Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger 

både individuellt och gemensamt. Detta gjordes i syftet att kunna skapa sig en 

helhetsbild av textens innehåll och därefter kunna få en mer fördjupad förståelse av 

innehållet. Författarna valde tillsammans ut det manifesta innehåll som svarade mot 

studiens syfte genom att identifiera meningsenheter, det vill säga ord och meningar som 

relaterar till varandra utifrån innehåll och sammanhang. Meningsenheterna 
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kondenserades sedan vilket innebär att meningsenheterna kortas eller skalas av utan att 

innehållets kärna går förlorat. Kondenseringsprocessen gjordes initialt tillsammans och 

sedan delades texterna upp. De kondenserade meningsenheterna abstraherades och 

försågs med koder. Slutligen jämfördes koder utifrån likheter och skillnader och 

sorterades in under 9 subkategorier som i sin tur kunde sammanföras under 4 kategorier 

utifrån sitt manifesta innehåll. I tabell 2 presenteras exempel på analysprocessen 

innehållande meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, subkategori och 

kategori.  

 

Tabell.2 Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Ja...eh..någonstans får hon 

ju bekräftelse för det här 

lidandet hon har..det blir 

så påtagligt på något sätt 

att ingen annan kan se 

hennes psykiska smärta 

men där får hon den 

bekräftelsen 

Ingen annan ser 

hennes psykiska 

smärta men där 

får hon den 

bekräftelsen 

 

Bekräftelse 

på lidandet 

Behov och 

drivkrafter 

Att 

försöka 

förstå 

 

6.5  Forskningsetiska överväganden 

Inom all forskning är det av stor vikt att föra ett etiskt resonemang under hela 

forskningsprocessen. En av de mest kända riktlinjerna som reglerar forskningsetiken är 

Helsingforsdeklarationen (2013) som utarbetades av World Medical Association 1964. 

En av de bärande idéerna i deklarationen är att behovet av ny kunskap ska balanseras 

mot deltagarnas hälsa och intresse. Helsingforsdeklarationen var även först med att 

presentera iden om att forskning bör granskas av en oberoende part för att avgöra om 

studieplanen är etisk (Kjellström, 2012). I Svensk lagstiftning regleras forskningsetik i 

två lagar. Dels lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) och personuppgiftslagen (SFS 1998:204). I etikprövningslagen anges att all 

forskning som behandlar och lagrar känsliga personuppgifter måste granskas vid en av 

Sveriges sex etikprövningsnämnder. Studentarbeten på kandidat och magisternivå anses 
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normalt inte vara forskning och behöver vanligtvis inte granskas av en etisk nämnd. En 

allmän rekommendation till lärosäten är att utforma studentarbeten så att ingen etisk 

prövning är nödvändig (Kjellström, 2012). Denna studie har utformats utifrån denna 

rekommendation varför vi har valt att inrikta studien mot vårdpersonal i stället för 

patienter. Inför denna studie har författarna genomfört en etisk egengranskning med 

stöd av en granskningsmall från Etikkommité sydost enligt Linnéuniversitetets 

rekommendationer.  

 

I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) togs det i studien hänsyn till 

konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet som gäller vid forskning 

som rör människor. Informationskravet uppfylldes genom att säkerställa att deltagarna 

erhöll information om studien och dess upplägg samt att deltagarna förstått 

informationen. Under studien har skriftligt samtycke inhämtats från samtliga deltagare. 

Dessa har även erhållit både muntlig och skriftlig information (Bilaga B) om studiens 

upplägg, frivillighet att delta samt rätt att när som helst avbryta deltagandet. 

Verksamhetscheferna tillfrågades om tillåtelse att få genomföra studien i deras 

verksamhet och deras skriftliga medgivande inhämtades.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska värna om deltagarnas identitet och 

upprätthålla en hög grad av sekretess under hela forskningsprocessen, i denna studie 

upprätthölls konfidentialitetskravet genom att alla intervjuer vid transkribering 

avidentifierades genom att personuppgifter ersattes med ett X. Vidare har ljudfiler och 

dokument förvarats på ett sätt så att endast författarna haft tillgång till dessa. Efter 

studiens genomförande kommer materialet att raderas och destrueras. 

Nyttjandekravet innebär att det material som insamlas i studien enbart får användas till 

forskning. I den här studien utgjordes materialet av intervjuer och informanterna 

informerades om att det insamlade materialet skulle ligga till grund för resultatet i 

författarnas magisteruppsats. 
 

 

7 Resultat 

Analysen mynnade ut i fyra kategorier: Ovanlig företeelse, Internet finns på gott och 

ont, Att försöka förstå och Att ta ansvar. Sammanlagt bildades även nio subkategorier 

som presenteras i tabell 3 nedan tillsammans med kategorierna. Resultatet presenteras i 

löpande text med representativa citat tillhörande de olika subkategorierna.   



 

Maria Seilitz & Amanda 
Thalamus Håkansson 

 

 15 

Syftet med denna studie är att belysa vårdpersonals erfarenheter och föreställningar 

kring patienters självskadekommunikation på internet. 

 

Tabell.3 Kategorier och subkategorier 

Kategori En Ovanlig 

Företeelse 

Internet finns på 

gott och ont 

Att försöka förstå Att ta ansvar 

Subkategori Ganska lite 

erfarenhet 

Det farliga internet Behov och 

drivkrafter 

Acceptera och 

våga fråga 

 Bättre bemötande 

med ökad 

erfarenhet 

Det hjälpsamma 

internet 

Vi vill alla ha likes Nya rutiner och 

arbetssätt 

  En 

generationsfråga 

  

 

7.1 Ovanlig företeelse 
Det framkom att vårdpersonalen hade lite klinisk erfarenhet av patienter som 

kommunicerade sitt självskadande på nätet. Vårdpersonal som mött ett flertal patienter 

vilka kommunicerat sitt självskadande via internet, uttryckte dock att de kunde bemöta 

dessa patienter med större förståelse.  
 

7.1.1 Ganska lite erfarenhet 
Det visade sig att vårdpersonalen hade liten klinisk erfarenhet av att möta patienter som 

kommunicerade sitt självskadande på nätet. De framhöll att det å ena sidan var ovanligt 

att patienter använde nätet för att kommunicera sitt självskadande då de inte mött så 

många patienter i sin kliniska verksamhet, å andra sidan beskrev de en känsla av att det 

säkert finns ett mörkertal och att vårdpersonal undanhålls den sortens information eller 

berättelser från patienter. Den erfarenhet de hade var att patienter både skrev texter, la 

upp bilder på sina skador, svältande kroppar eller sökte information om hur de kunde 

skada sig själva eller andra. 
 

“ den här tjejen kommunicerade sitt självskadebeteende och självdestruktivitet på 

internet via sin ätstörning och hon la framförallt upp texter om sig själv”  
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Vårdpersonalen beskrev att patienter sällan berättade spontant eller direkt för dem utan 

att information snarare kommit via information från andra, exempelvis andra patienter 

som vårdades på samma enhet. 
 

“ ..det har hänt vid ett par tillfällen.. det framkom att hon la ut bilder på sig själv som 

triggade andra..jag fick inte veta direkt men genom en kvinnlig medpatient och då tog 

jag kontakt med mina kollegor och vi bestämde hur vi skulle hantera det. Det är ju ett 

farligt beteende.” 
 

Det framkommer också att vårdpersonalen sällan själva bett om eller gått in och tittat på 

patienternas bilder eller texter. Vid ett fåtal tillfällen hade de blivit visade delar av texter 

eller valda bilder. 
 

7.1.2 Bättre bemötande med ökad erfarenhet 
Det visar sig att vårdpersonalens uppfattning var att deras känslor till viss del 

förändrades med tiden. Mestadels lyfte de fram att ökad erfarenhet av möten med 

patienter som kommunicerar sitt självskadande på nätet har medfört ett minskat påslag 

av negativa känslor som frustration, oro och rädsla. De uttryckte föreställningen av att 

det minskade känslopåslaget möjliggör ett bättre bemötande gentemot dessa patienter.  
 

“..det hänger ju ihop med ökad erfarenhet också ju, jag har lättare att bemöta 

ungdomarna i det.. tror jag.. och man blir ju liksom inte lika.. i början var det mer så 

här, vad fan håller dom på med?” 
 

Andra uttryckte att förståelsen för funktioner bakom självskadekommunikation på 

nätet, funnits sedan de specialiserat sig mot att arbeta med personer som självskadar och 

tillskrev den kliniska erfarenheten mindre betydelse för bemötandet.   
 

“ vet inte om det är så stor skillnad faktiskt. Jag tror jag förstod funktionen ganska väl 

redan då så jag tror inte det är så stor skillnad..” 

 

7.2  Internet finns på gott och ont 

Mötet med patienter som kommunicerade sitt självskadande på nätet visade sig innebära 

starka negativa känslor hos vårdpersonalen, som oro, frustration och rädsla. Samtidigt 

visade sig vårdpersonalens föreställningar tvetydiga beträffande internets roll i relation 



 

Maria Seilitz & Amanda 
Thalamus Håkansson 

 

 17 

till dessa patienter. Det framkom föreställningar och erfarenheter av såväl farliga och 

hjälpsamma aspekter av internet. 
 

7.2.1 Det farliga internet 
Vårdpersonal uttryckte erfarenhet av att känna frustration i mötet med patienter som 

kommunicerar sitt självskadande på internet då de hade föreställningen att de inte kunde 

möta upp med samma bekräftelse i omvårdnaden som patienten fick genom 

kommunikationen med andra på internet.  
 

“ Man hamnar liksom i en konkurrenssituation. Dom kan få oerhört mycket bekräftelse 

för lidandet där och det kan man ju förstå, men att få det utan att skada sig..” 
 

Vidare uttryckte de rädsla utifrån att patienter inte alltid berättade om sitt 

kommunicerande av självskadehandlingar på nätet för dem samt en oro över att 

patienternas självskadekommunikation även indirekt kan skada andra ungdomar som tar 

del av de texter och bilder som läggs upp. 
 

“ Känslan man får är ganska obehaglig, att man måste kanalisera sitt dåliga mående 

via nätet och det är ganska många som ser det här som far väldigt illa eftersom det är 

väldigt smittsamt” 
 

Det visade sig även att några hade erfarenheten att det inte spelade någon roll hur 

mycket de än försökte hjälpa patienten att minska sitt självskadande eller se risker med 

att dela samt ta del av andras självskadande på internet, vilket utrycktes som 

uppgivenhet. 
 

“ Det är uppgivet på ett sätt för jag har märkt att man aldrig kan påverka dom. Lika lite 

som om jag skulle säga att de ska sluta skära sig så skulle de sluta med det. Sluta lägg 

upp bilder på nätet, du kan skada både dig själv och andra..” 
 

Vårdpersonalen uttryckte föreställningar om att konsekvenser av handlingar på nätet är 

svåra att överskåda både för dem själva för och patienterna. Vidare framkom 

föreställningen om att gränsen mellan internetvärlden och den “verkliga” världen är 

tydlig för dem själva men att den inte är lika tydlig för patienter som kommunicerar sitt 

självskadebeteende på nätet. 
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“det blev ännu större, förstår du, man kan greppa om pojkvännen varit sur eller om 

mamma har skällt och jag har blivit ledsen. Men nu är det en obegränsad mängd 

människor som kan påverka.” 
 

Vårdpersonalen beskrev en föreställning om att internet är både en tredje part i 

relationen mellan vårdare och patient och en abstrakt plats. Internet beskrevs som ett 

laglöst land där vedertagna sociala regler inte gäller och där spridning av bilder och 

information inte ramas in av tid och rum på samma sätt som utanför internet.  
 

“ ja precis, folk häver ur sig saker som dom kanske inte gör i vanliga fall, man lever ut 

sina beteenden, sina behov på ett annat sätt kan jag tänka mig. Det finns bra saker men 

det finns saker som är jobbiga och negativa. Individer som inte kan stå emot det här, 

det är där problemet finns tycker jag. Det kan man inte göra så mycket åt tänker jag.” 

 

7.2.2 Det hjälpsamma internet 
Vårdpersonalen hade också positiva erfarenheter av internet utifrån tillgängligheten och 

spridningskraft. De hade erfarenhet av att patienter blivit hjälpta av konstruktiva 

nätforum som syftar till att stötta personer med ångest och självskadande.  
 

“man kan faktiskt vända sig till SHEDO, det är en frivillighetsorganisation för dom som 

självskadar, där kan man skriva frågor och få svar direkt. Där lägger man verkligen 

inte upp bilder eller visar något, där kan man be om hjälp och det handlar ju inte om 

något annat än att man behöver hjälp.” 
 

Det visade sig att den kunskap de hade om patienters självskadekommunikation främst 

var utifrån klinisk erfarenhet snarare än att det erbjudits eller ingått i någon 

vidareutbildning. Vårdpersonalen beskrev att de hade lite statistisk kunskap om 

patienters internetanvändande eller i vilka forum självskadekommunikationen äger rum. 

Vissa beskrev att de nyttjat tillgängligheten och sökt kunskap själva genom att 

exempelvis gå in på större kända forum eller tagit del av bloggar utanför den 

patientgruppen de mött. 
 

“jag söker information själv om självskadebeteende, det är ganska bra att ta del av 

människors berättelser ibland för man lär sig”  
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7.2.3 En generationsfråga 
Vårdpersonalen beskrev föreställningar om att det finns skillnader i förhållningssätt till 

internet mellan ungdomar och äldre. De upplevde sig tillhöra den äldre gruppen i 

bemärkelsen att de varken växt upp med internet eller haft tillgång till internet när de 

påbörjade sitt yrkesliv inom vården. De ansåg sig se internetvärlden som någonting skilt 

från den “verkliga” världen samt att internet är något de tvingats lära sig. En 

föreställning som återkom bland vårdpersonalen var att ungdomar ansågs se tillvaron på 

internet som en del av livet i högre utsträckning än generationer som inte växt upp med 

internet. 
 

“ jag tror att ungdomar idag har ett annat förhållande till internet än vad jag har. Jag 

hittar inte riktigt ord för skillnaden men till exempel personer som sitter och spelar 

videospel, det är ju en slags beroendeproblematik, men det är ju fullt verkligt för dom. 

(...) det är en del av en mycket mer aktiv verklighet som äger rum i deras hjärna än i 

min liksom.”  
 

 

7.3 Att försöka förstå 

Det framkom att vårdpersonalen hade föreställningar om att kommunikation av 

självskadehandlingar är mycket komplext. Föreställningarna grundade sig på såväl 

patienternas egna beskrivningar av vilken funktion kommunikationen fyllde för dem, 

som vårdpersonalens egna bedömningar av konsekvenser de tyckt sig sett. Det visade 

sig att vårdpersonalen hade en hög ambition att försöka förklara för sig själva både 

konsekvenser av, samt funktioner bakom, beteendet att kommunicera självskadande på 

nätet.  

 

7.3.1  Behov och drivkrafter 
Föreställningar om att behov av uppmärksamhet och bekräftelse är grundläggande för 

alla framkom och att dessa behov även förklarar en av många drivkrafter bakom att 

välja att lägga upp texter och bilder på sitt självskadande. Att få uppmärksamhet och 

bekräftelse från andra på nätet uppfattades dock främst som negativa förstärkare i det 

destruktiva beteendet. 
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“ ..alltså människor söker uppmärksamhet, det är grundläggande, eller bekräftelse, 

anknytning”  
 

Vidare framträder föreställningar om att få och ge tröst, samt känna gemenskap också 

kan fungera som drivkrafter bakom självskadekommunikation på nätet. De flesta 

självskadande patienter som vårdpersonalen hade mött, uppfattades som ensamma i sitt 

lidande  
 

“ Jag tänker att det har betydelse att tillhöra en grupp, att det finns fler än jag, men 

också att jämföra skador med andras skador eller hur lite jag äter med hur mycket 

andra äter” 
 

Att lägga upp bilder och texter om sina självskador kan ses som ett rop på hjälp eller ett 

sätt att lätta på trycket, menade vårdpersonalen. De flesta ansåg att det i sig är en positiv 

aspekt samtidigt som de önskade att den frågan förts fram till dem själva på ett direkt 

sätt.  
 

“..dels är det väl den biten med gemenskap men sedan är det ju också ett uttryck på 

hjälp liksom att man postar det. Att det är lättare att lägga upp en bild än säga till sin 

behandlare att, titta här..” 
 

Konsekvensen att bli triggad samt smittoeffekten, av text och bilder på nätet, beskrevs 

av vårdpersonalen som enbart negativ. De ansåg att det var negativt både för den 

enskilda patienten och att det indirekt kan skada andra i form av ett slags lärande i hur 

man exempelvis kan skära sig på bästa sätt.  
 

“det fanns ett nätforum som jag vet dom unga tjejerna var ute på och där blev det 

förklarat att så (knäpp med fingrarna) mår du så här dåligt så är det här en quickfix 

och det kan jag tänka mig är svårt att bemästra som ung. “  
 

 

7.3.2 Vi vill alla ha likes 
Vårdpersonalen beskrev att de själva tar del av internet samt i varierande utsträckning 

använder sig av sociala medier. Det egna bekräftelsebehovet samt nyfikenhet visade sig 

vara de främsta drivkrafterna bakom att delta på sociala medier. En del av 

vårdpersonalen drog paralleller mellan de funktioner sociala medier fyller för deras 
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egen del och den funktion självskadekommunikation fyller för patienterna. 

Vårdpersonalen ansåg dock att de, till skillnad mot patienterna, hade en tydlig 

uppfattning om var den personliga gränsen dras för vad man lägger upp på nätet. 
 

“ det är klart lägger jag upp en bild på mina hundar så vill jag ju att folk ska se och 

tycka att de är söta och gulliga och jag kan tänka mig att när de skurit ett snyggt sår på 

armen eller benet så är det väl något liknande som dom försöker uppnå ” 
 

 

7.4 Att ta ansvar 

Det framgick att vårdpersonalen kände ett ansvar för att uppmärksamma självskadande 

kopplat till internet, både på ett personligt och organisatoriskt plan.  
 

7.4.1 Acceptera och våga fråga 
Vårdpersonalen såg ett personligt ansvar i bemärkelsen av att både komma ihåg samt att 

våga fråga patienten i rummet om internetvanor.  
 

“ jag kanske behöver bli bättre på att ta upp det, jag kanske behöver ställa frågan mer 

konkret. Det har jag faktiskt inte tänkt på förrän nu.” 
 

De uppfattade att förklaringen till att frågan ibland förbisågs, låg i att de själva inte 

tillskrev sitt eget användande av sociala medier så stor betydelse samt att det även 

kunde kännas skrämmande att fråga då de själva inte har kännedom om hur eller var 

självskadekommunikationen äger rum.  
 

“ jag tror det försiggår väldigt mycket som vi inte har en aning om på nätet och sajter 

som vi som personal borde veta mer om. För det är våra ungdomar och det finns 

kunskap för oss att hämta där. Vi får inte vara så förlegade utan försöka vara mera i 

det. Det kanske skulle vara hjälpsamt, ingen aning..” 
 

Vårdpersonalen menade också att det handlar om att acceptera det faktum att internet 

finns och det är ett rum där ungdomar spenderar mycket tid och “lever sitt liv”.  
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7.4.2 Nya rutiner och arbetssätt 
Vårdpersonalen ansåg att det även på organisatorisk nivå finns ett ansvar och behov av 

förbättringsåtgärder för att fånga upp och hjälpa patienter som kommunicerar sitt 

självskadande på nätet, exempelvis att revidera skattningsskalor rörande självskador och 

lägga till frågor om internetvanor. De såg möjligheter i att nyttja internetforum där 

ungdomar med självskadeproblematik vistas för vårdande samtal som ett komplement 

till det fysiska mötet i terapirummet.  
 

“ Våra skattningsskalor! Utifrån den här målgruppen behöver de nog revideras utifrån 

internetanvändning”  
 

 

8  Diskussion 
 
8.1 Metoddiskussion  
Syftet med denna studie var att belysa vårdpersonals erfarenhet och föreställningar om 

patienters självskadekommunikation på internet. För att göra detta valdes en kvalitativ 

metod där data till analysenheten samlades in genom halvstrukturerade intervjuer 

(Kvale & Brinkman, 2014) och de transkriberade intervjuerna analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys inspirerad av (Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim, 

Lindgren, & Lundman, 2017).  Då det var svårt att hitta entydiga svar i litteraturen 

angående vilket antal intervjuer som är att föredra i en kvalitativ intervjustudie har 

författarna i forskningsplanen förhållit sig till riktlinjer för uppsatsskrivande från 

Linnéuniversitet där tio till femton intervjuer rekommenderas. 

Författarna till denna studie nådde inte upp till målet om tio intervjuer då det visade sig 

svårt att rekrytera intervjupersoner och det lilla antalet intervjuer kan möjligtvis ha 

påverkat resultatet. Vidare beskrivs intervjuteknik som ett hantverk som lärs in genom 

praktisk övning (Kvale & Brinkman, 2014) och då författarna till denna studie ej har 

någon tidigare erfarenhet av att genomföra forskningsintervjuer kan det också ha 

påverkat resultatet. Författarna upplevde att det ibland var svårt att få intervjupersonerna 

att prata fritt och öppet om sina erfarenheter, upplevelser och föreställningar. Särskilt 

märkbart blev detta då en del av intervjupersonerna gav uttryck för fylligare 

beskrivningar av sina erfarenheter och föreställningar efter att intervjun var över och 

diktafonen var avstängd. Författarna ser en möjlig förklaring till detta i att 

informanterna rekryterades inom det egna landstinget och är således mer eller mindre 
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nära kollegor till båda författarna. En utmaning med intervjuandet kring exempelvis 

upplevelser eller föreställningar är just att komma runt det vardagliga tyckandet där 

informanten både kan känna osäkerhet inför vad intervjuaren är ”ute efter” samt vad 

som är lämpligt och inte att berätta om (Dahlberg, 2014). 

Ur denna aspekt hade ett skriftligt frågeformulär, där intervjupersonen är helt anonym 

för forskaren, kanske gett ett något annorlunda resultat. Vidare belyser ovan förda 

resonemang betydelsen av att som forskare/student tygla sin förförståelse. Förförståelse 

kan betraktas både som en förutsättning och som ett hinder i att förstå vad som berättas 

(Dahlberg, 2104). Författarna till denna uppsats har själva erfarenhet av att jobba med 

patienter som självskadar och även kommunicerar detta på nätet. Vårt tyglande av 

förförståelsen har inneburit att vi haft för avsikt att inte ställa ledande frågor, inte 

bekräfta informanten med personliga erfarenheter under intervjun samt att särskilt 

uppmärksamma när informantens erfarenhet eller föreställning skilt sig från vår egen.  

 

En kvalitativ innehållsanalys syftar till att tolka texter på olika nivåer. Ett manifest 

innehåll är ett textnära beskrivande och uttrycks i kategorier. För en högre tolkning av 

det latenta, underliggande innehållet krävs att texten ses i en kontext, det vill säga att 

innehållet tolkas utifrån kunskap om deltagarnas kön, ålder, religiös och kulturell 

tillhörighet, utbildningsgrad och så vidare (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Metoden tillstår dock att bearbetning av text, oavsett om resultatet presenteras utifrån 

det manifesta eller latenta innehållet, ofrånkomligt innebär ett visst mått av tolkning, 

vilket måste beaktas när det kommer till granskning av trovärdigheten i ett kvalitativt 

resultat. Vidare innebär det också att det kan vara svårt att förena kravet på att 

kategorier ska vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande när det kommer till analys 

av texter kring exempelvis människors upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004). I 

denna studie har resultatet presenterats i kategorier, det vill säga utifrån 

analysenheternas manifesta innehåll då författarna har valt att inte tolka det som sägs 

mellan raderna utifrån ovan nämnda kontext. Resultatet från kvalitativa undersökningar 

bedöms enligt dess trovärdighet, vilket anses styras av giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

 

Giltigheten anger hur sant resultatet är och hur väl resultatet beskriver det som 

frågeställningen syftar till att ge svar på. Det strategiska urvalet av vårdpersonal som har 
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någon erfarenhet av att möta patienter som självskadar och kommunicerar sitt 

självskadande på internet är därför relevant. Vidare eftersträvades en variation inom 

urvalsgruppen med hänsyn till ålder, kön, antal yrkesverksamma år samt 

utbildningsgrad för att fånga variationer i erfarenheter och föreställningar. Författarna 

har också tydligt redovisat ovan nämnda parametrar i tabell (1). Som 

datainsamlingsmetod användes halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014) 

för att få tillgång till urvalsgruppens erfarenheter och föreställningar och giltigheten 

stärks av att intervjuguide presenteras som bilaga. I denna studie var det två författare 

som tillsammans transkriberat och analyserat intervjuerna och texterna vilket ökar 

sannolikheten för att kategorierna överensstämmer med den ursprungliga texten. Vidare 

har författarna konsulterat sin handledare som är sakkunnig i vårdvetenskaplig 

forskning för att säkerställa giltigheten. Graneheim & Lundman (2012) belyser dock att 

verkligheten är beroende av subjektiva tolkningar och att olika bedömningar av 

tolkningar mellan forskare i inte alltid säger något om resultatets giltighet. Vidare har 

författarna haft för avsikt att frikostigt redovisa citat från intervjuerna. 

 

Tillförlitligheten stärks av att analysförfarandet beskrivs noggrant samt att fler än en 

person genomför analysen och under hela processen reflekterar över olika 

tolkningsmöjligheter, vilket varit fallet i denna studie. Överförbarheten avgörs i princip 

av läsaren (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) och för att öka möjligheten för detta 

har författarna redovisat urvalsstrategi, datainsamling och analysförfarande så tydligt 

som möjligt. I kvalitativa studier har forskaren en roll som medskapare av resultatet då 

denne är i samspel med intervjupersonen. Detta ger att resultatet i denna studie har 

påverkas av exempelvis ovan förda resonemang om vad intervjupersonerna valde att 

delge i intervjuerna.  
 

8.2 Resultatdiskussion  
Resultatet i denna studie visade att vårdpersonalen generellt hade liten erfarenhet av 

möten med patienter som kommunicerat sitt självskadebeteende på internet vilket kan 

ses som motsägelsefullt utifrån statistik som bland andra Mars et al (2015) presenterar. 

Vidare framkom att vårdpersonalen hade såväl erfarenheter av, och föreställningar om 

vilken funktion självskadekommunikationen kunde fylla för patienten samt att internet 

erbjuder både möjligheter och svårigheter i tillvaron i yrkesutövningen. Vårdpersonal 

upplever även ett personligt såväl som organisatoriskt ansvar i mötet med patienter.  
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Resultatet mynnar ut i fyra kategorier och nio subkategorier. 

I kategorin En ovanlig företeelse belyser vårdpersonalens erfarenheter av möten med 

patienter som kommunicerar sitt självskadebeteende på internet. Dessa möten visade sig 

vara ovanliga och få till antalet samtidigt som vårdpersonalen uttryckte föreställningar 

om att patienter med självskadeproblematik interagerar på forum rörande detta i högre 

utsträckning än vad vårpersonal har erfarenhet av. Tidigare studier har visat att 

mängden självskaderelaterat material på internet ökat markant under senare år (Lewis et 

al. 2012a, Lewis et al. 2012b) samt att en stor del av ungdomar som självskadar tar del 

av detta material (Mars et al. 2015). Resultatet visar således på en diskrepans mellan 

förekomst och vårdpersonals erfarenhet av att möta patienter som tar del av 

självskaderelaterat material, men att föreställningen om det stora mörkertalet är mer 

överensstämmande med verkligheten. Swannell et al. (2010) menar att det är av största 

vikt att vårdpersonal uppmärksammar att självskadande patienter med största 

sannolikhet besöker sidor med självskaderelaterat material och hur detta kan påverka 

behandlingen. Möjligtvis kan detta förklaras med att vårdpersonal undviker att ställa 

direkta frågor kring internetanvändande vilket det också framkommer reflektioner kring 

i kategorin att ta ansvar.  
 

Kategorin Internet på gott och ont visar att vårdpersonal upplever patienters 

självskadekommunicerande på internet som både provocerande och frustrerande samt 

att man hamnade i en konkurrenssituation och inte kunde möta upp med samma 

uppmärksamhet och bekräftelse i samtal. Internet upplevdes som en oöverskådlig och 

gränslös plats och vårdpersonal upplevde negativa känslor i form av rädsla, oro och 

uppgivenhet kopplat till detta. Detta resultat tycks stämma överens med studier som 

tyder på att det finns ett motstånd mot att använda digital teknik samt internet hos 

psykiatripersonal samt en svårighet att acceptera internet (Kurki et al, 2011; Koivunen 

et al, 2008; Repique, 2007). Owens et al (2015) menar också att positiva attityder till 

internet samt kunskap och övning i internetanvändning motverkar barriärer hos 

vårdpersonal, som lågt självförtroende, svårigheter att dra gräns mellan sin privata och 

professionella roll och tillit. Den professionella hållningen bygger på bland annat 

självkännedom och en medvetenhet om vårdpersonalens egna känslor och behov så att 

negativa känslor inte styr det vårdande mötet. Inom vården finns en föreställning om att 

vårdaren bara får känna medkänsla, omtanke och sympati (Holm, 1987) och detta är en 
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viktig aspekt att uppmärksamma i mötet med patienter som kommunicerar sitt 

självskadande på internet. 
 

I kategorin att försöka förstå uttryckte vårdpersonalen både erfarenheter och 

föreställningar kring vilka funktioner självskadekommunikation kunde fylla för 

patienterna. De funktioner som framkom var delvis av positiv karaktär som att få 

bekräftelse, tröst och gemenskap och delvis av negativ karaktär som att få negativ 

förstärkning och bli triggad till ökade självskadehandlingar. De funktioner som 

framkom i vårdpersonalens föreställningar och erfarenheter genom studien korrelerar 

med existerande forskning på området som visat att personer som kommunicerar sitt 

självskadande på internet angett såväl positiva som negativa funktioner av 

självskadekommunikation (Lewis et al. 2012b, Baker & Lewis 2013). En del av 

vårdpersonalen uttryckte att det fanns likheter mellan det egna användandet av sociala 

medier och patienternas självskadekommunicerande, då man i båda fallen söker 

bekräftelse och uppmärksamhet. Detta kan ses som ett uttryck för empati som bland 

annat innebär att kunna sätta sig in i en annan persons situation och förstå dennes 

känslor (Holm, 1987). Detta förutsätter att vårdpersonalen både har erfarenhet av att 

möta andra och självkännedom om egna känslor och behov vilket resultatet i denna 

studie tyder på att vårdpersonalen har. 
 

Att ta ansvar upplevdes av vårdpersonal på ett personligt plan men också att det finns en 

önskan om att ansvar tas på en högre organisatorisk nivå. Det framkom osäkerhet och 

okunskap kring självskadekommunikation och detta upplevdes vara ett hinder i att ställa 

frågor till patienterna. Det kan tolkas som en konsekvens av att som vårdpersonal, agera 

på en negativ känsla, rädsla i detta fall, vilket i den situationen inte gagnar den 

hjälpsökande (Holm, 1987). Vårdpersonalen upplevde också att bedömningsinstrument 

och skattningsskalor som används i psykiatrisk vård inte inkluderar frågor om 

internetanvändning. Precis som Swannell et al. (2010) påpekar finns det ett personligt 

ansvar i att vara medveten om förekomsten av fenomenet men även att enskild 

vårdpersonal kan vara hjälpt av att det finns sammanställningar över konstruktiva 

hjälpsamma internetsidor relaterat till självskadeproblematik. Även Lewis et al. (2012b) 

belyser vikten av att vårdpersonal tillhandahålls riktade skattningsskalor som stöd i att 

följa upp patientens självskaderelaterade aktiviteter på nätet och minska den negativa 

påverkan det kan ha på patienten.  

 



 

Maria Seilitz & Amanda 
Thalamus Håkansson 

 

 27 

9 Slutsats 

Studien visar att vårdpersonalen har begränsad erfarenhet av att möta personer som 

kommunicerar sitt självskadebeteende på internet. Vidare tyder resultatet på att 

vårdpersonalen upplever en osäkerhet inför fenomenet självskadekommunikation vilket 

leder till att frågan om självskadekommunikation sällan tas upp i samtal. 

 

Författarna hoppas att denna studie kan bidra till att sprida kunskap om fenomenet 

självskadekommunikation och på så sätt bidra till att vårdpersonal reflekterar kring 

betydelsen av egna erfarenheter och föreställningar i mötet med patienter som 

kommunicerar sitt självskadebeteende på internet. En ökad medvetenhet hos 

vårdpersonalen kan möjligtvis även bidra till att de i högre utsträckning vågar ställa 

frågor kring fenomenet i samtal med patienter som självskadar. 
 

9.1 Förslag till fortsatt forskning 

Detta är ett relativt nytt fenomen och därför ett nytt forskningsområde, existerande 

forskning är ytterst begränsad. Tidigare forskning har främst fokuserat på 

självskaderelaterat material samt vilken funktion självskadekommunikationen fyller för 

den som utför den, dessa studier omfattar i regel inte intervjuer med de som 

självskadekommunicerar. Vidare forskning borde därför inkludera studier där personer 

som självskadekommunicerar intervjuas för att ge en djupare bild av funktionen det 

fyller för dessa individer samt hur vården skulle kunna hjälpa dem bättre. Ytterligare ett 

forskningsfält är att undersöka möjligheten att hjälpa personer som 

självskadekommunicerar via någon form av e-hälsa.  
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A  
 
Intervjuguide 
 
Frågor om erfarenhet 

1.  Kan du berätta om ett tillfälle där du mött en patient som kommunicerat sitt 

självskadande på nätet? 

• Frågade du eller berättade patienten spontant i samtal?  

• Fick du titta på bilder eller texter?  

• Hur ser din erfarenhet ut av att möta patienter som kommunicerar sitt 

självskadande på nätet? 

Frågor om upplevelser 

2. Hur var det för dig när patienten berättade om detta?  

• Vad tänkte du och vad kände du?  

• Var detta första tillfället?  

• Reagerar du på ett annat sätt idag jämfört med första gången du mötte detta?  

Frågor om föreställningar 

3. Vilken betydelse menade patienten att hens internetanvändande hade kopplat till hens 

självskadande?  

4. Vilken betydelse tror du att internetanvändandet fyller för patienter? 

• Hur ser du på skillnaden mellan att ta del av andras texter/bilder mot att aktivt 

lägga upp egna texter/bilder?  

• Kan du beskriva din egen inställning till social medier?  

• Hur ser du på begreppet IRL (in real life) jämfört med internetvärlden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 II 

Bilaga B 
 
Informationsbrev 
 
Till dig som är sjuksköterska eller skötare inom psykiatrin 
- Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 
De senaste åren har internetanvändningen ökat bland befolkningen i allmänhet och 
ungdomar i synnerhet. Ett område som vuxit fram på internet är forum med 
självskaderelaterat material såsom video, foto och chatforum samt bloggar där personer 
kommunicerar sitt självskadebeteende både visuellt och verbalt. 
Sedan tidigare finns forskning som undersöker psykiatrisk vårdpersonals upplevelser av 
att vårda patienter med självskadebeteende dock finns inga studier som undersöker 
vårdpersonalens erfarenheter på just det här området. Därför har vi valt att vår studie 
ska belysa vårdpersonals erfarenheter och föreställningar av patienters kommunicerande 
av sitt självskadebeteende på internet.  
 
I samband med detta söker vi vårdpersonal som kan tänka sig att bli intervjuade om sina 
erfarenheter av och föreställningar kring patienters självskadekommunikation på 
internet. Studien kommer att genomföras under hösten 2017 och kommer sedan att 
dokumenteras i form av en magisteruppsats.  
 
Vi ber att du som är sjuksköterska, skötare eller läkare och jobbar inom psykiatrin och 
är intresserad av att delta i våran studie kontaktar någon av oss på telefon eller e-post. 
 
Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller en annan 
avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter. Materialet från 
intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att 
förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer 
kommer att kunna identifieras i magisteruppsatsen. 
 
Vi som skriver heter Amanda Thalamus Håkansson och Maria Seilitz. Vi studerar 
halvtid på Linnéuniversitetets utbildning till specialistsjuksköterskor inom psykiatri 
samt jobbar halvtid inom vuxenpsykiatrin i Kalmar. 
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