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Sammanfattning 

I Sverige och globalt har det de senaste decennierna rapporterats en ökning av icke 
suicidalt självskadebeteende. Icke suicidalt självskadebeteende har definierats som 
skada en person medvetet tillfogar sin kropp. Forskning inom området har visat på 
att personer med icke suicidalt självskadebeteende känt sig stigmatiserade och 
upplevt dåligt bemötande inom vården. 

Syftet i denna studie var att beskriva hur det är att leva med icke suicidalt 
självskadebeteende (NSSI), genom att studera bloggar. 

En kvalitativ innehållsanalys på sex bloggar gjordes. En induktiv ansats användes för 
att fånga olika perspektiv angående hur det är att leva med NSSI. 

Analysen av innehållet resulterade i två kategorier som genomgående kunde 
återfinnas i alla studerade bloggar. En evig kamp med subkategorierna Att leva 
med ett beroende, Att sluta skada sig, Att känna sig utanför och Att dömas av 
vården, Att finna hopp och mening med subkategorierna Att känna stöd från 
andra och Att ha framtidstro.  

Personer med NSSI upplever ofta stigmatisering från samhället, vilket skapar 
lidande. Genom att, som sjuksköterska, möta dessa personer där de befinner sig i sitt 
lidande kan en trygg och respektfull relation skapas med vårdsökande person. 

Nyckelord: blogg, lidande, icke suicidalt självskadebeteende, NSSI  



 

 

Summary 

The recent decades, the number of Non-suicidal Self-injury (NSSI), has increased in 
Sweden and globally. NSSI has been defined as a conscious self-inflicted physical 
injury. Research within this field has shown that individuals with NSSI have been 
stigmatised and has received poor treatment by the healthcare. 

The purpose with this study is to describe what it is like to live with Non-Suicidal 
Self-Injury (NSSI) through the study of blogs.  

Qualitative content analysis of six blogs has been done, and an inductive approach 
was chosen to capture different perspectives of what it is like living with NSSI.  

The analysis of the content resulted in two categories that could consistently be found 
in all the studied blogs. An eternal struggle with the subcategories To live with 
addiction, To end self-harming, To feel left out, and To be judged by the care system, 
To find hope and meaning with the subcategories, To feel support from others 
and To have hope for the future. 

Individuals with NSSI often experience stigmatisation from the society, which causes 
further suffering. As a nurse, by meeting these care seekers at where they are in their 
suffering could help to create a safe and respectful relationship. 

Keywords: blog, Non-Suicidal Self-Injury, NSSI, suffering 
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Inledning 

Under de senaste decennierna har icke suicidalt självskadebeteende ökat i Sverige 
(Folkhälsomyndigheten, 2014) och globalt (Muehlenkamp, Claes, Havertape, & 
Plener, 2012). Icke suicidalt självskadebeteende har definierats som skada en person 
medvetet tillfogar sin kropp. Vanligast är att personen skär, rispar och bränner sig på 
huden. Handlingen skall utföras upprepade gånger och detta skiljs åt från 
suicidförsök, intoxikationer, och rituell handling som skadar kroppen. 
Bakomliggande orsak tordes vara att avleda den psykiska smärtan till en kroppslig 
smärta, att uppmärksamma andra om sin ångest samt att skapa känslan av 
samhörighet med andra som skadar sig själva (APA, 2013). Vilka metoder som 
används skiljer sig mellan män och kvinnor, där kvinnor oftare skär sig medan män 
uppvisar annan form av fysiskt våld gentemot sig själva, exempelvis slag (You, Leung, 
Fu, & Man Lai, 2011). 

I denna studie har icke suicidalt självskadebeteende benämnts med förkortningen 
från den engelska benämningen Non-Suicidal Self Injury (NSSI), då det saknas en 
svensk motsvarighet till förkortningen. 

År 2011 startades ett projekt efter en överenskommelse mellan Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) och regeringen, att utveckla samordningen kring barn och 
ungdomar med NSSI och projektet kallades Nationella självskadeprojeketet (Sveriges 
Kommuner och landsting, 2013). Ett av uppdragen resulterade bland annat i en 
omfattande studie av Eriksson och Åkerman (2012) som beskrev vårdsökande 
personers upplevelse av vården. Denna rapport vittnade om dåligt bemötande och 
okunskap från vårdpersonalens sida, exempelvis kan bemötandet bestå av 
förolämpningar, neglekt eller att vårdsökande persons lidande inte togs på allvar. 
Genom att ta del av hur det är att leva med NSSI, kan sjuksköterskan får en ökad 
kunskap kring ämnet för att senare kunna bemöta vårdsökande person på ett 
professionellt sätt. 

I denna uppsats har bloggar använts för att undersöka individernas subjektiva 
verklighet kring sitt NSSI.  
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Bakgrund 

Definition och diagnostisering 

NSSI har tidigare ansetts vara ett symtom på borderline personlighetsstörning. I den 
nya utgåvan av Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-V) har 
icke suicidalt självskadebeteende (NSSI) lyfts till sektion III (SBU, 2015). Vilket 
innebär att NSSI är en föreslagen störning och diagnos som behöver beforskas 
närmare (APA, 2013). Anledning till ändring av NSSI från symtom till en egen 
diagnos, är att många studier pekar på att beteendet kan uppstå utan att personen 
uppvisar andra symtom för borderline personlighetsstörning (Klonsky & Olino, 
2008). I studien av Eriksson och Åkerman (2012) framkom en tydlig frustration av 
känslan att vara feldiagnosticerad och att diagnosen Borderline personlighetsstörning 
vanemässigt sattes på de som hade NSSI, trots att de inte uppvisade andra symtom 
för diagnosen. Däremot fanns en enighet att NSSI ofta återfinns i samband med 
andra psykiska diagnoser, vanligen personlighetsstörning och depression (Salzmann-
Erikson, Persson, & Fallqvist, 2014).  

Prevalens  

Folkhälsomyndigheten (2014) rapporterar om en ökning av antalet 
sjukhusinläggningar till följd av NSSI sedan 90-talet. Den största ökningen har 
återfunnits bland män och kvinnor i åldrarna 15-24 år. Prevalensen är dock störst hos 
kvinnor (15-24 år) med en kulmen år 2007, därefter har en minskning följt. År 1992 
lades ca 175/100 000 kvinnor in på sjukhus, mot ca 275/100 000 kvinnor år 2012. 
Rapporten innefattar även självmordsförsök. Denna prevalens är globalt jämförbar 
(Muehlenkamp, Claes, Havertape, & Plener, 2012). Prevalensen har stabiliserats de 
senaste fem åren (mellan 2007-2012) och den ökning som har visats i andra studier 
förklaras med att olika benämningar för NSSI använts, då det inte finns en erkänd 
internationell benämning. Dessutom har uppmärksamheten ökat kring ämnet bland 
forskare och kliniker (Muehlenkamp, Claes, Havertape, & Plener, 2012). 

Icke suicidalt självskadebeteende (NSSI) 

Forskning som berör personers perspektiv gällande sitt NSSI är knapphändig 
(McAndrew & Warne, 2014). Det finns en ökad risk att gå från NSSI till suicid, men 
risken är inte enbart kopplad till NSSI. Det finns flera faktorer som spelar roll. 
Personer som skadar sig själva och har gjort försök till självmord har fler specifika 
depressiva symptom, högre nivåer av självmordstankar, lägre självkänsla och en 
minskad känsla av stöd från närstående, än de som enbart skadar sig själva utan 
uttalade suicidtankar. Dessa skillnader visar också att individer som bara ägnar sig åt 
NSSI bör ses som en särskild grupp (Brausch & Gutierrez, 2010). 

NSSI är mångfacetterad och ofta komplex. Det finns ett antal faktorer som 
predisponerar, utlöser och underhåller beteendet. Triggers som traumatiska 
händelser i livet, intrapersonellt och interkänslomässigt kaos, kan utlösa beteendet 
(McAndrew & Warne, 2014). Detta bekräftas också av annan forskning, där 
gemensamma nämnare var barndomstrauma, känsla av övergivenhet, utanförskap, 
självhat, och skam (Lesniak, 2010). Påverkan från andra med NSSI som berättat om 



 

3 

  

välbehaget och stressminskningen vid handlingen, är också en bidragande faktor till 
NSSI (McAndrew & Warne, 2014). Att andra med NSSI bidrar till självskada motsägs 
dock av Baker, Wright, och Hansen (2013) där alla deltagare i studien vittnade om att 
de vid första tillfället av självskada inte hade träffat någon annan i samma situation. 
Familjemiljön bidrog också till NSSI, där hemmiljö som inte tillät öppna diskussioner 
mellan familjemedlemmarna, där kommunikationen familjemedlemmar emellan inte 
fungerade eller andra sociala faktorer som konflikter i familjen, separation och förlust 
(Hill & Dallos, 2011; Straiton, Roen, Dieserud, & Hjelmeland, 2013). Att skada sig 
istället för att verbalisera känslor, var ett sätt att kommunicera sitt lidande och inre 
smärta (Hill & Dallos, 2011).  

Innan självskadehandlingen ägde rum, kände personerna situationen som 
okontrollerbar och att skada sig själva gav dem en känsla av kontroll över kaoset i 
livet. En lättnad infann sig efteråt, när handlingen hade utförts, men även skam 
(Lesniak, 2010; Baker, Wright, & Hansen, 2013). Vad omvärlden tyckte om dem och 
deras beteende, ingav också ytterligare skam, men inte tillräckligt för att få dem att 
sluta. Att inte få förståelse för att självskada är ett sätt att överleva, ledde till 
stigmatisering och utanförskap för deltagarna. Då beteendet var socialt oaccepterat 
och kunskapsbristen hos omgivningen kring självskada var stor, valde alla deltagare i 
studien att dölja sina skador (Hill & Dallos, 2011). 

Enligt Lesniak (2010) beskrev deltagarna känslan av övergivenhet och detta ledde till 
ångest och depression. Att vänner inte hade förståelse för självskada gjorde att 
deltagarna med tiden hamnade utanför. Det blev svårare att hitta nya relationer och 
behålla dem. Att inte nå upp till samhällets förväntningar gav lågt självförtroende och 
självförakt. Det framkom också en frustration och besvikelse över att inte räckta till. 
Skära sig blev ett sätt att söka lindring. NSSI är en copingstrategi, ett sätt att hantera 
en svår situation, svåra känslor och traumatiska upplevelser (Hill & Dallos, 2011; 
Straiton, Roen, Dieserud, & Hjelmeland, 2013). 

Ytterligare en anledning till NSSI är att personen bestraffar sig själv då hen anser sig 
förtjäna det och detta är ett sätt att rikta ilskan inåt. Att skada sig själv är i sin tur fyllt 
av skam och självförakt, därför vill personen straffa sig, vilket skapar en ond cirkel 
som är svår att ta sig ur (Hill & Dallos, 2011). 

Alla deltagare i studien av Baker, Wright och Hansen (2013) hade svårt att ge svar på 
vad som kunde hindra dem från att skada sig själva. Att vara involverad i 
meningsfulla aktiviteter och att ha någon att prata med i tider av ökad stress ansågs 
som fördelaktigt. En deltagare berättade att avsikten aldrig varit att ta sitt liv, utan för 
att fortsätta leva. NSSI som överlevnadsstrategi var återkommande och deltagarna 
ville omvandla det inre lidandet till något verkligt och påtagligt (Straiton, Roen, 
Dieserud, & Hjelmeland, 2013). 

Omvårdnad  

Omvårdnad som läroämne härstammar från humanvetenskap där människan ses 
som meningsskapande och delaktig i det sammanhang hen befinner sig i (Svensk 
Sjuksköterkeförening, 2014a). Hälsa är ett av omvårdnadens viktigaste mål där 
motsatsen inte skall definieras som sjukdom utan som ohälsa. Detta är ett filosofiskt 
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synsätt där hela människan tas hänsyn till, ett holistiskt hälsobegrepp. 
Hälsobegreppet understryker människans förmåga att själv avgöra vad hälsa är för 
egna personen och att livserfarenheter och värderingar påverkar den självupplevda 
hälsan. Sjuksköterskans uppgift här är att vara stöd till att främja hälsa och 
motarbeta ohälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014b). Omvårdnadsbehovet är 
universellt och i omvårdnad som sjuksköterskan har ansvar för ingår även 
förebyggandet av sjukdom, återställandet av hälsa och lindring av lidande (ICN, 
2014). Lidande är individuellt och unikt för varje människa. Lidandet är beroende av 
gamla upplevelser och den mening personen attribuerar situationen som uppstått. 
Det går inte att lindra allt lidande men omvårdnad syftar till att lindra det som går att 
lindra samt att inte ge upphov till mer lidande för vårdsökande person. Genom att 
sjuksköterskan bekräftar lidande kan individen få möjlighet att försonas med det och 
börja se på situationen med nya ögon (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014b).  

Sjuksköterskan har ett ansvar att bedöma och fatta etiska beslut och hen skall alltid 
ha respekt för individens autonomi och integritet samt bjuda in personen till att bli 
delaktig i sin omvårdnad (ICN, 2014).  Även Patientlagen (SFS 2014:821) betonar 
vårdsökandepersons självbestämmanderätt och att vården i möjligaste mån formas i 
dialog med personen som söker vård.  

Vården som ges skall respektera alla människors lika värde och den enskilde 
individens värdighet samt att skapa förutsättningar för en god relation i vårdandet 
(SFS 1982:763). Psykiatrisk omvårdnad utgår från att alla individer kan utvecklas och 
avser att öka personens kontroll över sig själv, så att denne kan hantera sin psykiska 
ohälsa och själv sätta upp mål som går att nå. Vidare, inom psykiatrisk omvårdnad, 
har alla personer med psykisk ohälsa rätt till vård som är säker och har god kvalité 
samt rätt till stöd som främjar autonomin (Svensk Sjuksköterkeförening, 2014a). 

Lidande  

Enligt Eriksson (2015), i möte med vårdsökare, kan lidandet antingen leda till 
försoning eller att lidandet blir ännu djupare. Att ge tröst gör att individen känner en 
lättnad över att någon ser och bekräftar lidandet. Då vet personen att hen inte står 
ensam och vågar visa sin svaghet, vågar be om hjälp och kan därmed känna sig 
delaktig i vården. Denna lättnad leder till en försoning med lidandet och trösten 
personen får av vårdgivaren blir en fast punkt i tillvaron och ger en helande kraft.  

Lidandet har en stark koppling till döendet. Lidandet kan ses som ett vägskäl, där ena 
vägen leder till döden och den andra till livet. Vid de tillfällen när lidandets vägskäl 
leder till livet har personen funnit en drivkraft i lidandet.  Lidandet saknar en egentlig 
mening. Det är människan bakom lidandet som ger den en mening. I många fall är 
lidandet alltigenom ont, men i de fall där personer omfamnas av kärlek, oftast från 
närstående, får lidandet en mening. Livet och lidandet förefaller ha en stark 
samhörighet. Då livet har en mening kan även lidandet ha det. Lidandet är en viktig 
del i en människas liv, utan den skulle livet fråntas en del av sin skepnad. Precis som 
smärta är en utryckningssignal att något är fel, är lidandet på samma vis. Den 
skyddar människan från passivitet och apati (Eriksson, 2015). 
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Lidandet i Vården 

Vården och omvårdnaden har i många fall kommit till för att lindra lidandet. 
Motsägelsefullt nog är det många gånger vården som skapar lidande. Detta är den 
största utmaningen för omvårdnadsforskningen. I vården återfinns vanligen tre 
former av lidande: Sjukdomslidande som är det lidande som uppstår i förhållande till 
sjukdom och behandling, vårdlidande som är det lidande som skapas och upplevs i 
relationen mellan vårdsökande person och vårdpersonal och livslidande som är 
kopplat till det unika i vårdsökande persons eget liv (Eriksson, 2015). 

Att sjukdom och behandling kan orsaka smärta är välkänt. Oftast sätts 
sjukdomslidande i förbindelse med smärta. Smärtan i sig kan delas i kroppslig 
smärta, som är den fysiska smärta som uppstår, och själslig smärta, oftast upplevs 
inte fenomenen åtskilt från varandra. Den själsliga smärtan uppstår i upplevelsen av 
vanära, skamkänsla och skuld som är kopplad till sjukdom och behandling. Det finns 
också själsligt lidande som uppstår vid nedvärderande attityder och dåligt bemötande 
från vårdpersonal. Detta är i sin tur starkt sammanfogat med vårdlidande (Eriksson, 
2015). 

Vårdlidande har under alla tider funnits, men det är på senare år som forskningen 
kring detta har ökat. Det har väckts frågor kring etik och vad som är god vård. 
Vårdlidandet kan summeras i fyra kategorier (Eriksson, 2015):  
”Kränkning av vårdsökande persons värdighet” – den vanligaste formen av 
vårdlidande. Detta sker genom försumlighet eller vårdslöshet, även genom att inte 
respektera personens egen intimitet (Eriksson, 2015). 
”Fördömelse och straff” – Enligt Eriksson (2015) uppkommer fördömelse av att 
vårdpersonal tror sig har rättighet att bedöma vad som är rätt eller fel. Här finns en 
obalans i makt, mellan vårdare och vårdsökande person. Även straff, eller hot om 
straff, återfinns inom vården, till exempel där vårdsökande personer nekas bedövning 
vid suturering efter att vårdsökande person skadat sig medvetet (Lindgren, Öster, 
Åström, & Graneheim, 2011). 
”Maktutövning” – Att frånta vårdsökande person sin frihet eller att påtvinga vissa 
åtgärder, som denne egentligen inte vill. Detta område är dock inte helt kartlagt inom 
forskningen, men det finns mycket maktutövning inom vården (Eriksson, 2015). I en 
vårdkultur som bygger på fasta rutiner, utan att ta hänsyn till individen, omvandlas 
personen till en diagnos och önskemål och behov blir då bortsedda. Resultatet kan då 
bli att personen inte känner sig delaktig i sin egen vård, och planering av vården blir 
ett schema som skall följas. Vårdsökande person måste då följa ett mönster som är 
avsatt för vårdenheten. Individens värdighet kränks och det leder till vårdlidande 
(Kasén, Nordman, Lindholm, & Eriksson, 2008). 
”Utebliven vård eller icke-vård” – Utebliven vård uppstår i bristen på bedömning av 
vårdsökande persons behov, som många gånger kan härledas till rent slarv eller 
omedvetenhet. Icke-vård, beror ofta på vårdarens förhållningssätt, om vad som är 
viktigt och inte (Eriksson, 2015). 

Livslidandet är kopplat till den unika människan, det betyder att detta lidande är lika 
unikt som personen själv. Livslidande tillhör och skapas ur livet, ur vad det innebär 
att leva som människa.  Det som tidigare tagits som en självklarhet i livet ändras. 
Livslidande är också då hela människans existens hotas och förtvivlan och rädslan 
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konkurrerar med viljan att kämpa. Det kan också vara då personen förlorar kraften 
och energin att kämpa och vilja leva, då situationen känns hopplös, och därmed ger 
upp och förlorar livsgnistan. Då en person inte längre känner sig som en hel 
människa utan känner ett inre upplösningstillstånd skapas ett livslidande. 
Livslidande är också när personen känner sig utanför och inte passar in i sociala 
sammanhang samt inte bli bekräftad eller sedd som en människa med integritet och 
autonomi (Eriksson, 2015). 

För att få en helhetsbild av personen bakom NSSI och ta reda på hur det är att leva 
med beteendet, är bästa sättet att låta de berätta själva. 

Syfte  

Syftet är att beskriva hur det är att leva med icke suicidalt självskadebeteende (NSSI). 

Material och Metod 

Design 

Kvalitativ innehållsanalys av bloggar som analyserats med induktiv ansats. Kvalitativ 
innehållsanalys är beskrivande (Danielson, 2012).  Med innehållsanalys kan 
sambandet mellan textens olika delar, i en berättelse, kartläggas för att senare i 
resultatet komma fram till en ny helhet (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Därför är 
metoden passande för denna uppsats då syftet avser att beskriva hur det är att leva 
med NSSI. Med hjälp av kvalitativ studie kan individers lidande och livssituation 
förstås samt hur deras behov, förväntningar och upplevelser kan mötas (Friberg, 
2012).  

Blogg 

Bloggar främjar kommunikation samtidigt som de erbjuder ett personligt utrymme 
för att berätta en historia, ett utrymme som eftersträvas av bloggaren själv. 
Bloggsfären fungerar som en resurs för individer där det söks en stödjande 
gemenskap. Bloggare har förmåga att samverka med familj och vänner, där personlig 
interaktion kan vara begränsad på grund av geografisk plats och främjar diskussioner 
i realtid.  Förutom att dela med sig av sina upplevelser, används bloggsfären för att 
avreagera, informera och stödja andra som befinner sig i samma situation. Bloggar 
skapar ett personligt perspektiv som kan hjälpa vårdpersonal att få insikt i det 
mentala, känslomässiga och fysiska tillståndet hos en viss grupp.  Att hämta 
information från offentliga bloggar är ett bra sätt för vårdare att befinna sig i 
människors vardag och skapa en djupare uppfattning om dem då dessa personer är 
experter på sitt hälsotillstånd (Ngwenya & Mills, 2014). 

Datainsamling och urval 

Egna utsagor från personer med NSSI, i form av bloggar, användes. Bloggar söktes 
med hjälp av Google genom en allmän sökning med söksträng [blogg] 
[självskadebeteende]. Målet var att endast hitta bloggar där skrivandet fokuserade på 
beteendet. Google valdes därför att denna sökmotor gav relevantare resultat i 
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förhållande till sökorden, jämfört med andra sökmotorer och bloggplattformer, som 
bloggspot.se och bloggportalen.se. Vid sökning i dessa plattformar hittades bloggar 
där bloggare hade skrivit om andra saker än bara NSSI, eller skrivit om andras NSSI, 
och därför blev det svårt att sålla ut relevanta bloggar och material som besvarade 
syftet.  

Bloggar där kommentarer och dialog med författaren inte var tillåtna valdes bort. 
Bloggar som skrevs av minderåriga exkluderades. För att minska risken för 
feltolkning valdes endast bloggar på svenska. Bloggar där författaren inte aktivt 
skrivit inlägg månadsvis exkluderades. Bloggar som valdes har skrivits från år 2013 
till december år 2015. Detta var för att få så aktuellt material som möjligt.  Sökningen 
gav 45 300 träffar. Dessa gicks igenom i tur och ordning där de 50 första 
kontrollerades. Några valdes bort direkt då de inte stämde med inklusions- och 
exklusions kriterierna eller länkade till samma blogg. Totalt lästes 25 bloggar igenom. 
För att på ett överskådligt sätt få reda på om dessa 25 bloggar innehöll relevant 
information användes bloggens egen sökfunktion där olika sökord användes som: 
skära, skar, skurit, skada, självskadebeteende, rispa, sy.  Av dessa valdes sju 
bloggar, som var relevanta till syfte och passade inklusions- och exklusions kraven. 
En av dessa sju bloggar föll bort på grund av att bloggaren hade tydligt skrivit att vid 
användning av personens material krävdes samtycke av författaren. Detta upptäcktes 
sent under analysens gång.  

Förförståelse 

I metoden kvalitativ innehållsanalys ingår tolkande av fenomenet som studeras vilket 
innebär att resultatet av studien är baserad på de tolkningar som görs under 
analysdelen (Henricson & Billhult, 2012). Tolkningen påverkas av förförståelse kring 
objektet som studeras. Med förförståelse menas att innan studien påbörjas, finns det 
kunskaper, erfarenheter och värderingar som forskaren har med sig genom det levda 
livet och även har en teoretisk bakgrund genom tidigare studier (Priebe & Landström, 
2012). Under tiden studien pågår är det viktigt att inventera egna erfarenheter och 
tankar kring det studerade objektet. På det sättet blir förförståelsen om fenomenet 
medvetet (Henricson & Billhult, 2012) och reflektion kring förförståelse under hela 
arbetet kan leda till bättre kontroll av att inte låta den påverka resultatet (Dahlborg-
Lyckhage, 2012).  

Under arbetets gång medvetandegjordes förförståelsen kring NSSI grundligt. En av 
författarna hade gjort sin verksamhetsförlagda utbildning på en psykiatrisk avdelning 
och hade dessutom egna erfarenheter från psykisk ohälsa. Detta kunde leda till 
generaliserande antaganden gällande NSSI. Den andra författaren hade endast 
förkunskaper gällande NSSI begränsad till föreläsningar på högskolan, dock hade 
egenreflektion gjorts under tre års sjuksköterskeutbildning gällande fördomar. Då 
egna fördomar synliggjordes, reflekterades dessa och därför kunde de medvetengöras 
vid analys av bloggarna och kunde minska risken för feltolkning. Dessutom valdes 
meningsbärande enheter, koder, subkategorier och kategorier i samråd, dialog och 
diskussion för att minimera risken att förförståelsen blev ett hinder i analysarbetet. 
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Dataanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes tillsammans av båda författarna. De 
valda bloggarna lästes genom grundligt och stycken som var relevanta till syftet 
klipptes ut och klistrades in i ett nytt dokument. Varje blogg fick ett eget dokument 
för att hålla reda på vilken mening som tillhörde vilken blogg. Detta gjordes för att 
behålla sammanhanget i citaten. Bland styckena, valdes de väsentliga 
meningsenheterna ut där innebörden tolkades och kodades och skrevs in i en Excel-
tabell. Vid kodningen började tolkning av meningsbärande enheter som förklarade 
vad dessa handlade om. Meningsenheter är några ord med gemensamt budskap, 
citerat direkt från originalkällan. Kod är samlingsterm som förklarar 
meningsenheternas innebörd, med ett eller ett fåtal ord och de underlättar för att 
analysera texten (Danielson, 2012). Efter att ha läst koderna flera gånger om började 
ett mönster ta form. De koder som hade liknade innehåll bildade en subkategori. På 
liknande sätt ordandes senare subkategorierna för att bilda kategorier. Koder som 
liknar varandra ska arrangeras för att bilda en subkategori, liknande subkategorier 
bildar därefter en kategori. Kategorier får inte likna varandra. Det innebär att data 
som finns i varje kategori skall vara unik (Danielson, 2012). 

Fokus i analysen låg i det manifesta innehållet i texten vilket betyder att djupare 
tolkning inte gjorts. Med det manifesta menas den uppenbara innebörden, det som 
sägs i texten (Dahlborg-Lyckhage, 2012).  

Etiska övervägande  

I en blogg kan författarens vardag beskrivas och personen kan följas varje dag. Detta 
gör bloggar eftertraktade i den vetenskapliga världen. I forskning finns det då 
möjlighet att utgå från personers livsvärld, det vill säga den värld där vardagen pågår. 
Här går det att fånga upp upplevelser av olika slag som skulle hjälpa exempelvis 
vården att få ökad förståelse för en viss grupp (Dahlborg-Lyckhage, 2012). I bloggar 
kan mycket information hämtas som kan undersöka vilka upplevelser individer har 
kring ett specifikt hälsotillstånd. Att beskriva upplevelser angående ohälsa i bloggar 
har det senaste decenniet ökat och i takt med det har även forskningen ökat sitt 
intresse för att göra studier på bloggar. Då användning av endast bloggar i 
datainsamling är ganska ny företeelse inom forskning är de etiska reglerna diffusa 
(Eastham, 2011). Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) skall deltagarna i en studie 
lämna ett informerat samtycke om att de vill delta i studien och att de även får 
information om att de kan avbryta sitt deltagande, utan några negativa konsekvenser, 
när som helst under studiens gång. En studie på offentliga bloggar behöver ingen 
informerat samtycke då författaren är medveten om att bloggen är till för 
allmänheten. Bloggar räknas som offentliga för läsare då de kan hittas via 
sökmotorer, när ingen inloggning krävs samt att dialog med författaren tillåts genom 
ett kommentarfält (Eastham, 2011). Forskning som görs i det offentliga rummet är 
etiskt försvarbart så länge identitet skyddas (Skärsäter & Ali, 2012). För att skydda 
identiteter av bloggförfattarna användes inte information som kunde kännas igen, 
som namn, URL och citat. Citat som är nödvändiga att använda omskrivs så att de 
inte är sökbara via sökmotorer (Wilkinson & Thelwall, 2011).  
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Etisk egengranskning, enligt Jönköping University, har genomförts och diskuterats 
tillsammans med ansvarig handledare. Slutsatsen blev att detta arbete inte räknas 
som forskning men diskussionen som förts kring etik efterliknar argument kring 
ämnet som om detta arbete vore ett forskningsarbete. Samtidigt som studien på 
bloggar har godkänts av Jönköping University och argument har diskuterats 
angående rätten att använda bloggmaterial som data, undgås det inte att fundera 
ytterligare en gång angående etik vid bloggforskning.  

Det finns en asymmetri i makt- och kunskapsbalans mellan studenten som forskare 
och den som bloggar. Studenten har lärosäten bakom sig och en handledare medan 
den som bloggar inte ämnar skriva för forskning och kanske inte har kunskap om att 
privatisera sin blogg genom bland annat lösenordsskydd. I detta maktförhållande 
läggs all ansvar på bloggaren då den egentligen befinner sig i underläge gentemot 
studenten (Salzmann-Erikson & Eriksson, 2015). Med det menas att studenten har 
tillgång till bloggarens tillvaro, upplevelser, tankar och känslor samt använder detta 
för att uppnå sitt eget mål. Studenten använder sin maktposition medan bloggaren är 
i ovetskap om studentens existens. Med tanke på asymmetrin som uppstår har 
studenten ett stort ansvar i att hålla bloggarna anonyma och även disponera deras 
material på ett sätt som visar verkligheten och inte tolkningen av deras verklighet. 
När studenter använder bloggar som data läggs mycket fokus på tolkning av känslor, 
det latenta innehållet, och därmed missar studenten expertkompetens som bloggare 
besitter rörande sin hälsa (Salzmann-Erikson & Eriksson, 2015).  
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Resultat 

Analysen av innehållet ur de sex bloggarna resulterade i två kategorier och sex 
subkategorier. Kategorierna och subkategorierna presenteras i Tabell 1. Resultatet 
visade övervägande på en kamp som bloggarna kämpade med dagligen. Dock fanns 
det ett sökande efter att finna hopp och mening, som kontrast till den mörka 
verkligheten de levde i. 

Genomgående för alla bloggar var att personerna var kvinnor och att de i huvudsak 
skar sig som metod för NSSI. I resultat kommer inga citat att återfinnas med hänsyn 
till konfidentialitet. 

Tabell 1 

Kategori Subkategori 

En evig kamp 

Att leva med ett beroende 

Att sluta skada sig 

Att känna sig utanför 

Att dömas av vården 

Att finna hopp 
och mening 

Att känna stöd från andra 

Att ha en framtidstro 

 

En evig kamp 

Att leva med ett beroende 

Bloggarna beskrev sitt NSSI som ett beroende. De skrev att de alltid var utrustade 
med ett rakblad som en trygghet. Mycket av den vardagliga tiden kretsade kring NSSI 
där ambivalenta känslor ledde till en inre konflikt angående att skära sig eller inte. 
Det fanns också andra sätt att skada sig när skära sig inte var ett alternativ. De 
vittnade om att sexuell förnedring användes istället, de hade antingen sexuellt 
umgänge med personer de inte ville ha samlag med, eller skickade sexuella bilder via 
nätet till okända personer. Alla bloggare vittnade om att skada sig själv var ett sätt att 
lindra den psykiska smärtan och ersätta den med en fysisk smärta som var lättare att 
relatera till. Skära sig ingav en befriande och berusande känsla, och för en kort stund 
bedövades den psykiska smärtan. Ångesten som följde efter att de hade skadat sig 
ledde ibland i sin tur till mer psykisk smärta som återigen behandlades med 
självskada. Den här onda cirkeln var återkommande i alla bloggar.  

Alla bloggarna hade en önskan om att sluta skada sig. De var medvetna om att NSSI 
inte var en bra metod att hantera psykisk smärta med. En känsla av hopplöshet 
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beskrevs om att aldrig kunna bli fri från sitt beteende. Några hade varit skadefria en 
längre period, men kämpade fortfarande med att hantera "suget" efter att skada sig. 
Återfall i självskada var mycket vanlig för samtliga och skapade en känsla av 
misslyckande. Tiden från att ha bestämt sig till att verkligen sluta med beteendet var 
långvarig och det krävdes mycket energi från dem. Motiven för att sluta var olika för 
alla, men det gemensamma var att personerna var trötta på beteendet och de 
konsekvenserna det ledde till. Bloggarna hade ständiga inre dialoger huruvida skära 
sig var bra eller dålig, ett inre krig där de ibland glorifierade NSSI och förnekade 
konsekvenserna, och i samma sekund förkastade beteendet och hatade det de gjorde 
mot sig själva. Det reflekterades kring NSSI och frågan: varför de inte kunde få skära 
sig om ändamålet ändå inte var att begå suicid, var återkommande. Det beskrevs 
också hur hastigt det går från att må dåligt till att skära sig och att bloggarna själva 
blev förvånade över hur snabbt händelseförloppet var. 

Beteendet var något som inte bara påverkade de själva utan bloggarna nämnde hur 
NSSI påverkade deras nära omgivning. De beskrev känslor av skuld och skam som 
följde efter varje gång de skar sig, för de ville varken göra omgivningen besvikna eller 
ledsna. Detta ökade den psykiska smärtan som återigen ledde till nya självskador. 
Självförakt var tydligt för alla, där de beskrev om att de inte var dugliga och inte såg 
något värde i sin egen person.  De beskrev tankar om hur värdelösa de var, att ingen 
kunde älska dem och att de inte borde få finnas till. Vid flera inlägg berättade de att 
de ville skada sig på grund av självhat där de tyckte att de förtjänade en bestraffning. 

Att sluta skada sig 

Efter att ha bestämt sig och genomfört beslutet att sluta skära sig började en ny kamp 
att hålla sig skadefri och att det framkom att detta var ännu svårare, att hålla sig 
borta från rakbladet. Rädslan och oron för att falla tillbaka var tydligt beskrivet under 
de skadefria perioderna, samtidigt som en stark känsla av stolthet över att vara 
skadefri fanns. Även oro och rädsla över hur hantering av överväldigande känslor 
utan att skada sig, skildrades. Många tog beslutet att sluta skära sig efter inläggning 
på antingen en psykiatrisk avdelning eller vid inskrivning i Hem för Vård och Boende 
(HVB). Vid utskrivning från dessa vårdinrättningar var oron och ångesten påtaglig 
över att själva hantera livet utan självskada. 

Bloggarna hade olika copingstrategier för att hålla sig skadefria och att hålla sig 
sysselsatta var en gemensam nämnare. Många hade uppsatta mål, både kortsiktiga 
och långsiktiga, för att nå ett skadefritt liv. Omvårdnad av bland annat husdjur och 
kreativa aktiviteter var några exempel. De nämnde även att själva bloggskrivandet var 
en del av processen för att hantera NSSI. 

Att känna sig utanför 

Alla bloggare berättade att omvärlden i stort var mycket oförstående kring beteendet 
och att fördomar ofta förekom. Kommentarer kring ärren och skadorna var vardag, 
även att människor tittade eller stirrade på dem och på deras ärr. Bloggarna kände att 
omgivningen såg ned på dem, tyckte synd om dem eller bara var avståndstagande. 
Detta ledde till att personerna dolde sina ärr, och de tyckte att det tog mycket energi 
att dölja sina ärr för omvärlden istället för att lägga fokus på att bli frisk. Bloggarna 
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skrev att omvärlden antytt att NSSI var en trend för att söka uppmärksamhet, vilket 
gjorde att de dolde sitt mående och slöt ute omvärlden. Bloggarna uttryckte också att 
de kände sig som smittbärare, som ingen ville ta i. 

Att dömas av vården 

Enligt alla bloggare var det vanligaste bemötandet inom vården fördömande och att 
inte bli tagen på allvar. Det beskrevs att vårdpersonalen antytt att deras sår inte var 
tillräckligt djupa för att tas på allvar. Även ordvalen kring såren hade betydelse. Då 
såren kallades för rispningar, triggade detta att skära djupare sår. 

De berättade att de blivit nekade bedövning vid suturering, med motivation att de 
ändå "njuter" av smärtan. Det förekom också att de hade blivit nekad att bli sydd 
överhuvudtaget, där det ifrågasattes om vårdpersonal verkligen hade rätt att neka 
vård. Bloggarna beskrev även att omvårdnadsåtgärder, vid vårdinrättningar, som 
exempelvis att bli övervakad, bältad och tvångsmedicinerad var integritetskränkande. 

Att finna hopp och mening 

Att känna stöd från andra 

Att bli lyssnad på och bli bemött av förstående personal ingav trygghet. En bloggare 
berättade om en psykolog som hade räddat henne enbart genom att genuint ha 
lyssnat på henne. 

Trots att det beskrevs som integritetskränkande att bli inlagd på olika 
vårdinrättningar uttrycktes också en lättnad över att kunna lämna över ansvaret för 
den egna personen, till någon annan. Detta uttrycktes som en paus ifrån verkligheten. 

Förstående och stöttande anhöriga var viktiga för samtliga och ingav hopp. Många 
gånger var det de anhöriga som fick bloggarna att orka och vilja kämpa mot NSSI. 
Exempelvis var idén om att bilda familj någon dag med pojkvännen en motivation för 
att ta sig ur sitt beteende. En annan av bloggarna skrev om sin mammas stöd, att hon 
aldrig hade klarat sig ur NSSI utan hennes hjälp. 

Att ha en framtidstro 

Även om kampen att bli fri från NSSI var en svår och komplicerad process återfanns 
glädje och hopp i bloggarna. Vid skadefrihet fanns ett hopp om ett fortsatt skadefritt 
liv, en stolthet och en glädje över att ha klara sig utan NSSI, samt en stark 
framtidstro.  En bloggare beskrev att hon började lägga märke till enkla saker som 
fågelsång och uppskattade det. En annan uttryckte stolthet över sina ärr, som ett 
bevis på en kamp som hon hade utkämpat. En gemensam önskan för alla var, att 
förutom att bli skadefri, även att bli fri från självskadetankar. Även bloggskrivandet 
var ett sätt för dem att sätta ord på vad de gick genom och hjälpte dem att se framåt, 
mot ett skadefritt liv. 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Analysen gjordes induktivt på sex bloggar. Med induktiv menas att analysen kommer 
att utgå från textinnehållet (Danielson, 2012). Denna metod valdes för att försöka få 
med så mycket kunskap som möjligt. Hade analysen gjorts deduktivt var det risk att 
viktig information inom NSSI hade förbisetts. Med deduktiv menas att analysen utgår 
från en teoretisk referensram (Danielson, 2012).  

Nackdelen med att ha valt kvalitativ innehållsanalys på bloggar är att det kräver 
erfarenhet från forskaren och som student som aldrig tidigare arbetat med forskning 
är det ett tidskrävande och komplext arbete.  Salzmann-Eriksson och Eriksson (2015) 
menar att forskning där material hämtas från cybervärlden bör hanteras av erfarna 
forskare som kan analysera utan att lägga djupare tolkning i det som sägs, det vill 
säga det latenta innehållet. Alltså kan "läsa mellan raderna" utan att bli påverkad av 
den egna förförståelsen. Detta bekräftas av Graneheim och Lundman (2004) att det 
latenta innehållet kräver mer kunskap och erfarenheter av den som utför analysen 
och med denna kunskap i baktanken har mycket möda lagts för att hålla tolkningen 
på det manifesta innehållet i texten, dock går det inte att frångå författarnas 
bristande erfarenhet inom vetenskaplig metod.  Anledningen att manifest 
innehållsanalys har valts är att studien skulle skildra det bloggarna ville förmedla 
utan att författarna lagt till egna meningar till det som egentligen sägs. Graneheim 
och Lundman (2004) menar ''let the text talk''. 

En fördel med att analysera bloggar är att material som finns att tillgå inte har 
skrivits för att tillfredsställa forskaren (Eastham, 2011). Med detta menas att 
informanten har beskrivit utifrån egna känslor och tankar utan att blivit påverkad av 
forskaren. Nackdel med analys av bloggar är att det finns material som är irrelevanta 
till syftet och bortsållningen av oanvändbart material är tidsödande. Även 
trovärdigheten om vad som skrivs i bloggarna har ifrågasatts då det är omöjligt att 
veta om det som skrivits är sanningsenligt. De subjektiva upplevelserna är även 
kullturbaserade och därför kan inte resultatet överföras till länder med annan kultur, 
men resultatet kan vara överförbart till personer med NSSI i Sverige och andra länder 
med likande kultur. NSSI kan hanteras annorlunda i andra kulturer. En 
gränsdragning mellan vad som är verkligt och inte verkligt är missvisande eftersom 
även i skönlitterära verk kan verklighet skildras och olika förhållanden förklaras 
utifrån kulturella föreställningar (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 

Med trovärdighet menas att läsaren skall bli övertygad om att resultatet är giltigt. 
Studien blir trovärdig om informanterna får bedöma det som skrivits och att detta 
stämmer överens med deras upplevelser (Wallengren & Henricson, 2012). Detta har 
inte gjorts i denna studie, då detta inte var möjligt, däremot har arbetet kontinuerligt 
kritiskt granskats av andra studiekamrater under handledning. Ett annat sätt att öka 
trovärdigheten är att studien kritiskt granskas av någon utomstående (Wallengren & 
Henricson, 2012). Något annat som ökar trovärdighet är citat (Skärsäter & Ali, 2012). 
Trovärdigheten i studien sänks då citat valdes bort på grund av hänsyn till bloggarnas 
integritet. 
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Studiens pålitlighet ökar när förförståelse har diskuterats (Wallengren & Henricson, 
2012). Detta underlag är ett empiriskt material därför skulle äldre forskning som 
besvarade syftet studeras. Detta kan ha påverkat förförståelsen kring NSSI. Det finns 
en risk att det som tidigare förnimmats gör att hjärnan söker sig till det välbekanta 
(Wallengren & Henricson, 2012). Under hela analysarbetet fördes en ständig dialog 
gällande val av meningsbärande enheter, kodning och kategorisering av koderna för 
att minska risken att onödig förförståelse skulle påverka resultatet. 

Sökmotorn Google är en bra informationssökare då den besvarar med relevanta 
resultat till sökordet. Den är även snabb på att hitta det som söks. Tyvärr säger det 
inget om kvalitén i sökresultatet. Relevansen är efter hur många andra som har 
refererat till länken eller hur många som har citerat ur resultatlänken (Karlsson, 
2012). Därför valdes de första 50 sökresultaten då de valdes som mest relevanta 
enligt Google. 

Vid sökning av bloggar valdes att inte begränsas av kön då variation bland deltagarna 
var en önskan, en övre åldersgräns på bloggarna fanns inte heller. Resultatet gav 
bloggar som var skrivna av kvinnor mellan 18-25 år.  På grund av begränsad tid 
valdes de sju första bloggar som svarade mot syftet och eftersom sökningen 
avslutades efter att 50 bloggar hade kontrollerats, är det osäkert om det bara är 
kvinnor som bloggar om NSSI. Hur många fler bloggar som passade syftet 
undersöktes inte vidare. Att tidsbrist kan påverka examensarbetets kvalitet bekräftas 
av Henricson (2012). Det är osäkert om resultatet varit detsamma om bloggarna var 
män eller skrivits av personer i andra åldrar. Det kan också vara så att just de som 
väljer att använda blogg för att uttrycka sig själva är bättre på att sätta ord på sina 
känslor och därför blir hanteringen av NSSI annorlunda och även upplevelserna 
kring NSSI.  

Genus diskuterades och då det inte återfanns några bloggar av män med NSSI 
undrades det över om resultatet skulle blivit annorlunda om det manliga perspektivet 
återfunnits. Det är mer socialt accepterat att kvinnor pratar om känslor medan män 
lär sig att visa känslor på ett utagerande sätt (Straiton, Roen, Dieserud, & 
Hjelmeland, 2013). Detta kan vara en möjlig anledning till att det är mer kvinnor som 
bloggar om sina känslor. Det finns skillnad mellan män och kvinnor angående vilken 
funktion NSSI fyller. För kvinnor har den en känsloreglerande mekanism, exempelvis 
att bli av med negativa känslor medan för män har den en social orienterad funktion, 
exempelvis att få uppmärksamhet (Claes, Vandereycken, & Vertommen, 2007). Då 
NSSI fyller olika funktioner kan mäns perspektiv gällande livet med NSSI vara 
annorlunda. Vid behandling av NSSI ska hänsyn tas till vilka olika funktioner NSSI 
fyller hos män respektive kvinnor (Claes, Vandereycken, & Vertommen, 2007). 

Överförbarheten i studien ökar då resultatet överensstämmer med tidigare forskning 
från Storbritannien, USA och Norge (Lesniak, 2010; Hill & Dallos, 2011; Straiton, 
Roen, Dieserud, & Hjelmeland, 2013; Baker, Wright, & Hansen, 2013; McAndrew & 
Warne, 2014). Därför skulle resultatet kunna vara överförbart till västvärlden. 
Däremot saknas vetenskapliga grund i denna studie för att resultatet skulle vara 
allmängiltigt globalt. För att generella slutsatser skall kunna dras i ett 
exmanensarbete krävs det en vetenskapsteoretisk motivering (Priebe & Landström, 
2012). 
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att leva med NSSI orsakade mycket lidande för alla bloggarna, ur 
flera olika perspektiv. Individer som kämpar med NSSI, känner sig ofta 
missförstådda och vet att NSSI har en stor betydelse i deras liv (Brown & Kimball, 
2015). Det finns en variant av lidande, där personen ger uttryck för strävan efter att 
lida. Dessa personer möts då oftast av misstro från omgivningen. De anses vara 
myglare, vilket ökar lidandet. Att bli inte bli trodd på och därmed inte bli bekräftad 
skapar livslidande (Eriksson, 2015). Resultatet i studien visade att det fanns 
ambivalenta känslor kring NSSI. Alla visste att beteendet inte var bra men kände 
också att det fyllde en stor funktion i deras liv och hade därmed svårt att förkasta 
beteendet. NSSI kan här ses som ett lidande, ett lidande som samtidigt leder till 
befrielse från den psykiska smärtan. Därför kan NSSI, för bloggarna, ses som en 
strävan efter lidande. 

I resultatet framkom att bloggarna såg sitt NSSI som ett beroende. Ibland kan 
lidandet ses som en lockelse för människor, något som är svårt att motstå. Då 
människan faller offer för lockelsen, kan personen för en kort stund uppleva en 
njutning men denna njutning omvandlas snabbt till lidande igen. När personen 
misslyckats att stå emot lockelsen fördömer den sig själv och känner att värdigheten 
blivit kränkt. Då lidandet upplevs som en njutning, ger människan upp inför lidandet, 
går in i det och bygger en livsstil kring det (Eriksson, 2015). Det finns forskning som 
antyder att NSSI kan ses som ett beroende men få studier stödjer denna hypotes 
(Brown & Kimball, 2015). Det finns nämligen vissa olikheter mellan 
substansberoende och NSSI. Enligt Victor, Glenn, och Klonsky (2012) används 
substansberoende både vid positiv och vid negativ förstärkning, medan NSSI bara 
används vid negativ förstärkning. Därför bör NSSI ses som en känsloreglering 
snarare än ett beroende. Dock, i DSM-V används NSSI även som positiv förstärkning 
när funktionen för NSSI är bestraffning (APA, 2013). Även andra studie drar 
slutsatsen att NSSI kan beskrivas som ett beroende och känslan vid självskada 
jämförs med det rus som återfinns vid användande av narkotiska preparat. NSSI 
beskrivs som en tillförlitlig copingstrategi, en ”fix” för att hantera överväldigande 
känslor. Detta medför att behandlingsmetoderna skulle kunna anpassas efter en 
beroendeproblematik (Brown & Kimball, 2015; Blasco-Fontecilla et al. 2016). Detta 
kan liknas vid den strategi bloggarna i resultatet hade, att alltid ha rakblad med sig 
ifall de skulle bli tvungna att hantera svåra känslor. De visste då att de alltid var 
trygga om situationen skulle bli överväldigande. Enligt Wiklund (2008) kan 
upplevelsen av ett beroende kännas som en kamp mellan skam och dignitet. Det 
paradoxala i detta är att beroendet tillfälligt lindrar lidande men bidrar samtidigt till 
ökat lidande. 

Även återfall var vanliga för bloggarna, som vid ett beroende. Det beskrevs som en 
svår kamp att stå emot utan att falla tillbaka, ibland lyckades de, ibland inte. Det är 
svårt att sluta och återfall i självskada är vanligt trots att beslutet att sluta skada sig 
har tagits. Vid återfall upplevs skuld för att inte ha kunnat sluta och då börjar en ny 
episod av NSSI och skuldkänslor (Brown & Kimball, 2015).  

Bloggarna skrev om skuldkänslor och ångest de kände inför deras nära anhöriga men 
var inkapabla att uttrycka detta verbalt.  NSSI är en känslohantering. Personer med 
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NSSI har svårt att utrycka känslor, speciellt positiva känslor som kärlek. Detta leder 
till svårigheter med sociala kontakter då omgivningen inte får någon bekräftelse 
(Jacobson, Hill, Pettit, & Grozeva, 2015). Att inte fungera i sociala sammanhang 
tillsammans med andra skapar livslidande (Eriksson, 2015).  I resultatet uttryckte 
bloggarna samtidigt hur viktiga nära anhöriga var för dem. Familjen har en stor 
betydelse för personer med NSSI och det är viktigt att involvera hela familjen vid 
behandling (Brown & Kimball, 2015; Holley, 2015) även att verbalt kunna uttrycka 
sina känslor är ett skydd mot NSSI (Jacobson, Hill, Pettit, & Grozeva, 2015). 

Något som var anmärkningsvärt i resultatet var att inga bakomliggande diagnoser 
angavs som orsak till beteendet hos bloggarna, ändå var psykiatriska diagnoser 
förekommande. Ledande forskare och kliniker vill patologisera beteendet, medan 
vårdsökande personer utrycker beteendet som ett sätt att hantera känslor. Sociala 
och känslomässiga problem är viktigare än de potentiella psykiatriska diagnoserna 
(Straiton, Roen, Dieserud, & Hjelmeland, 2013). Dock beskrivs det i forskning en 
motvilja från vårdsökande person att få en bakomliggande diagnos på beteendet, då 
de upplever en reducering till att enbart vara en diagnos. Detta medför att 
omgivningen blir mer avståndstagande och stigmatiseringen från exempelvis vänner 
och skola ökar, vilket leder till isolering (Mitten, Preyde, Lewis, Vanderkooy, & 
Heintzman, 2016).  

NSSI som egen diagnos är under bearbetning då denna i DSM-V finns under sektion 
III (APA, 2013). Detta som tidigare nämnts är för att det krävs mer forskning för att 
NSSI ska bli en diagnos. Att få en diagnos är viktig för att få tillgång till vård, 
förståelse och socialt stöd som annars inte går att få (Mitten, Preyde, Lewis, 
Vanderkooy, & Heintzman, 2016). Att inte få en diagnos är utebliven vård som är en 
form av vårdlidande (Eriksson, 2015). Därför är det viktigt att NSSI blir en egen 
diagnos då det hittills enligt SBU (2015) har varit ett symptom för borderline och 
behandlingen därefter har anpassats efter det. Detta kan medföra att en inadekvat 
behandling erbjuds då fokus ligger på den bakomliggande diagnosen istället för NSSI. 

I resultatet berättade bloggarna om att de inte blev bekräftade i sin själsliga smärta 
och att de blev stigmatiserade inom vården vilket också återfanns i annan forskning. 
Vårdsökande persons huvudsakliga förväntningar på vården är att bli bekräftade som 
människor ur ett holistiskt perspektiv (Lindgren, 2011). Att inte bli bekräftad som 
människa är som att inte finnas till, som att bli förintad vilket leder till livslidande 
(Eriksson, 2015). Bloggarna beskrev att förstående personal som lyssnade ingav 
trygghet. Att finnas där och bekräfta personen i dennes lidande är ett försök att lindra 
lidande. Det är inte säkert att personen upplever att dennes lidande kan lindras, men 
de flesta människor har tankar och önskningar om hur lidande kan lindras. Där är 
bekräftelse och stöd några av åtgärderna (Eriksson, 2015). Bekräftande främjar hopp 
och möjligheter, och negativa attityder inger hopplöshet och meningslöshet. 
Vårdsökande person känner sig förstådd när vårdpersonal försöker förstå varför 
denne skadar sig, frågar hur denne mår, talar öppet om vad som skett och varför, 
samt samtalar om sunda sätt att uttrycka sig. Viktigt är att vårdpersonal tror på 
personen och samtidigt förmedlar en övertygelse om att livet kan bli bättre. Detta 
inger bekräftelse och gör att vårdsökande person blir mer aktivt deltagande i 
planering och genomförande av sin egen vård. Å andra sidan upplevs också 
fördomsfullt bemötande av vårdpersonal där självskadande beteende beläggs med 
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negativa värderingar och diagnostiska kriterier. Att bli reducerad till sitt beteende, 
skapar skam och misstro som dominerar över livsgnistan (Lindgren, 2011). När 
vårdare inte använder reflektion i sitt arbete, blir vårdsökare försummad vilket leder 
till lidande. Expertisen vårdsökande person har om sin kropp och sitt tillstånd, 
används inte i behandlingen. Där vårdaren inte tror att vårdsökande persons 
perspektiv betyder något i situationen blir hen inte sedd och tas inte heller på allvar. 
Då vårdgivaren inte har reflekterat över sin människosyn och sina fördomar kan det 
leda exempelvis till att alla med samma diagnos behandlas exakt lika (Kasén, 
Nordman, Lindholm, & Eriksson, 2008).  

Den bilden som bloggarna förmedlade av vården var dyster. De ville att vårdpersonal 
skulle se den inre smärtan istället för att lägga fokus på såren på armarna. De ville bli 
bemötta med respekt precis som alla andra. Stigmatisering återfinns från alla 
professioner inom vården, detta leder till en motvilja att söka vård. Stigmatiseringen 
är mer uttalad i den akuta somatiska vården än inom psykiatrin (Mitten, Preyde, 
Lewis, Vanderkooy, & Heintzman, 2016). Forskning visar på ett stort antal artiklar 
om negativa attityder från sjuksköterskor. Upplevelserna av att arbeta med personer 
med NSSI beskrevs med känslor som irritation, frustration och även ilska. Känslor av 
otillräcklighet och hjälplöshet rapporterades också. Den visar att negativa attityder är 
vanliga bland sjuksköterskor från alla typer vårdinrättningar, oavsett ålder, kön och 
arbetserfarenhet. Å andra sidan ansåg vårdpersonal själva inte att de stigmatiserade 
denna patientgrupp, utan att personerna saknade självinsikt och var 
verklighetsfrånvarnade (Karman, Kool, Poslawsky, & Van Meijel, 2015).  

Personer med psykisk ohälsa har en kognitiv omogenhet (Mitten, Preyde, Lewis, 
Vanderkooy, & Heintzman, 2016), viket kan bero på att psykisk ohälsa påverkar den 
kognitiva mognadsprocessen (Baker, Wright, & Hansen, 2013). 

Slutsats 

Denna studie har gett en djupare förståelse genom att bloggarna berättade ur sitt 
perspektiv, med egna ord om hur livet är med NSSI och har gett samlad information 
angående människan bakom beteendet. Personerna i dessa bloggar hade olika 
livsberättelser och var inte en homogen grupp. Att leva med NSSI för bloggarna var 
en kamp varje dag, ur många perspektiv. Det var att kämpa mot den psykiska 
smärtan och att samtidigt försöka stå emot impulserna att vilja skära sig. Det var att 
kämpa mot ett beroende som skapade skuld och skam, men som på samma gång 
fyllde en viktig funktion i deras liv. De kämpade mot sina intrapersonella känslor 
samtidigt som de också kämpade mot en oförstående omvärld. Det fanns fördomar 
och okunskap inom vården och denna kunskapsbrist ledde till vårdlidande. Alla 
kvinnor i bloggarna vädjade att vårdpersonalen skulle uppmärksamma och lägga 
fokus på såren de bar på i själen, inte de såren som fanns på armarna. De uttryckte 
också en önskan om att bli tagna på allvar, även om skärsåren var små till storlek, för 
att storleken på såret inte definierade den inre smärtan.  

Trots att personerna slutade skada sig själva fortsatte kampen mot NSSI och även 
sökandet efter att finna hopp och mening. 
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Kliniska implikationer 

Det är viktigt att fråga sig varför en person går så långt som att skada sin kropp om 
och om igen. Här blir sjuksköterskans reflektiva färdighet avgörande för att anta den 
professionella rollen om krävs i mötet med denna patientgrupp. Resultatet i studien 
kan bidra till att bättre kunna bemöta dessa individer personcentrerat och erbjuda en 
skräddarsydd omvårdnad efter deras individuella behov, istället för att omvårdnad 
ges med en oreflekterad generaliserad standardutformning. Huruvida NSSI är en 
form av beroendeproblematik eller inte är forskarvärlden oense om, men om 
sjuksköterskan har den eventuella beroendeproblematiken i åtanke och reflekterar en 
extra gång kan valet av omvårdnadsåtgärder bli annorlunda. Då kan beteendet förstås 
på ett annorlunda sätt och vad som föranleder NSSI. För att sjuksköterskan skall 
kunna ge god omvårdnad till en person med NSSI, bör hen i bemötandet skapa en 
relation baserad på respekt, acceptans och trygghet genom att genuint lyssna och 
bekräfta personens lidande där den befinner sig. De behöver även stöd och hjälp med 
att uttrycka sina känslor verbalt. Närståendes stöd och delaktighet i omvårdnaden 
kan underlätta vården för personer med NSSI.  

Förslag till vidare forskning 

Som tidigare nämnts, forskning där personer med NSSI kommer till tals är få och 
visar att den vetenskapliga grunden, om hur dessa personer lever med sin självskada, 
är bristfällig. Därmed behövs mer forskning inom detta område. Att det finns många 
olika namn och definitioner för fenomenet icke suicidalt självskadebeteende påverkar 
resultatet i forskning kring NSSI. Det som inkluderas i de olika definitionerna skiljer 
sig från varandra. Det vore önskvärt att forskningsvärlden kunde enas om ett 
universellt begrepp och vad det ska innefatta. Dessutom skiljer forskningstraditionen 
sig åt i olika länder i världen. För att få ett mer jämförbart resultat internationellt 
vore det önskvärd med mer kvalitativ forskning om hur det är att leva med NSSI. 
Trots att forskningen talar om genusskillnader och att fenomenet NSSI även finns 
bland män är det inte många studier som går att hitta angående hur det är för män 
att leva med NSSI. Eftersom vissa studier pekar på att NSSI hos män fyller en annan 
funktion än hos kvinnor, kan även omvårdnaden i möte med män skilja sig från 
kvinnor. Detta är ett område som borde undersökas närmare.  
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