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Sammendrag 
Forfatter: Astrid Dåstøl 

Tittel: ”Vi syr ikke sånne som deg”.  

Om hvordan pasienter som selvskader beskriver møter med helsevesenet i blogger. 

Hovedveileder: Svein Mossige. 

Biveileder: Line Indrevoll Stänicke. 

Bakgrunn: Over én av ti unge voksne har skadet seg selv i løpet av livet (Swannell, 

Martin, Page, & Hasking, 2014). Pasienter som selvskader opplever ofte negative holdninger 

fra hjelpere, som kan tolke selvskading som manipulativt og oppmerksomhetssøkende (se 

f.eks. Karman, Kool, Poslawsky, & Van Meijel, 2015). Antallet blogger øker verden over 

(Statista, 2016), og pasienter som selvskader blogger også om sine erfaringer. Samtidig er 

blogger nesten ikke brukt i forskning på selvskading. Denne studiens hovedspørsmål er 

”Hvordan beskriver pasienter som selvskader sine møter med hjelpere i bloggtekster?” 

Metode: Denne studien er et selvstendig vitenskapelig arbeid, der jeg har gjort en 

tematisk analyse av 50 tekster skrevet av ti kvinnelige bloggere i alderen 18-29 år fra Norge, 

Sverige, Storbritannia, Frankrike og Singapore. Jeg brukte Internettsøk for å finne fram til 

disse informantene, som har gitt informert samtykke til bruk av tekstene. 

Resultater: Møter med helsevesenet er det temaet som bloggerne oftest omtaler. Alle 

informantene beskriver regulering og håndtering av negativ affekt som en viktig funksjon av 

selvskading. Frykt, angst og sinne er affekter som flertallet av informantene konkret beskriver 

fra møter med hjelpere. De opplever både negative og positive holdninger fra hjelpere, men 

negative holdninger beskrives oftest. Disse beskrivelsene inneholder opplevelser av å bli 

dømt, devaluert, diskriminert og straffet. Samtidig forteller flertallet om positive relasjoner til 

hjelpere, og setter pris på utfordringer som tar hensyn til deres forutsetninger. De beskriver 

behov for samtale og forståelse i møte med hjelpere. I oppgaven diskuteres resultatene med 

utgangspunkt i teori om affektregulering, mentalisering og attribusjon. 

Konklusjon: Negativ affekt og manglende evne til å mentalisere denne affekten i 

øyeblikket, hos pasienten, hjelperen eller begge, kan skape et samspill som forsterker 

pasientens negative affekt og selvskading. Utmattelse hos hjelperen som følge av negativ 

affekt kan bidra til at hjelperen tar avstand og behandler pasienten som et objekt. Attribusjon 

av kontroll og sannsynlighet for gjentakelse kan skape sinne hos hjelperen og en påfølgende 

tendens til å holde hjelp tilbake. Studien kan gi insentiv til mer utdanning og veiledning av 

hjelpere og understreker viktigheten av nasjonale retningslinjer for behandling. 
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Forord 
Spiren til dette forskningsarbeidet ble sådd da jeg for flere år siden leste et blogginnlegg 

av ei jente som skrev om egen selvskading. Hun skrev også om hvordan det var å møte 

helsevesenet, og en opplevelse av at selvskadingen hennes ble sett på som et rop om 

oppmerksomhet. Senere begynte jeg selv å jobbe på en lukket akuttpsykiatrisk avdeling, og 

opplevde at ansatte beskrev selvskading som en måte å få oppmerksomhet på. Jeg undret meg 

over at enkelte holdt tilbake omsorg for ikke å oppmuntre til mer selvskading. Jeg husket 

blogginnlegget jeg hadde lest, og ble nysgjerrig på om det fantes flere pasienter som fortalte 

om selvskading og møter med helsevesenet i blogger. De som fortjener størst takk for at dette 

prosjektet er blitt virkelighet, er de ti unge kvinnene som har gitt meg tillatelse til å bruke 

tekstene de har skrevet om sine opplevelser. Takk også til veilederne mine, Svein Mossige og 

Line Indrevoll Stänicke, for alle kloke og konstruktive innspill. Og en spesiell takk til Jon for 

kjærlighet, omsorg og oppmuntring underveis. 
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1 Innledning 
1.1 Studiens formål 
Fra 2006 til 2011 økte antallet blogger med 80 prosent, fra 35,8 til 173 millioner (Statista, 

2016). I dag er sannsynligvis antallet betydelig høyere. Bare gjennom WordPress, en av flere 

plattformer for publisering av blogger, legges det ut 65,4 millioner nye innlegg hver måned 

(WordPress.com, 2016). Likevel viser søk i PsycINFO og Web of Science at bare en håndfull 

studier har brukt blogger som informasjon om selvskading. Til tross for at blogger kan være et 

umiddelbart uttrykk som egner seg for å skaffe informasjon om subjektive opplevelser og 

erfaringer (Hookway, 2008). Formålet med denne studien er å undersøke på hvilken måte 

blogger kan belyse de subjektive opplevelsene pasienter som selvskader har i møte med 

helsevesenet. Flere studier har så langt vist at disse møtene preges av negative holdninger fra 

hjelpernes side og negative erfaringer for pasientene (Karman, Kool, Poslawsky, & Van 

Meijel, 2015; McHale & Felton, 2010; Sandy, 2013; Saunders, Hawton, Fortune, & Farrell, 

2012). Kanskje kan bloggtekster gi et nytt perspektiv på hvordan pasienter som selvskader 

opplever disse møtene.  

1.2 Selvskading som begrep 

En	mann	løp	rundt	i	gravhulene	og	fjellene	dag	og	natt	og	slo	seg	selv	med	steiner.	
En	dag	kom	Jesus	forbi	og	drev	de	urene	åndene	hans	inn	i	en	flokk	med	griser.	De	
satte	utfor	et	stup	og	druknet	i	sjøen,	og	mannen	kom	til	sans	og	samling	(Markus	
5:1-20,	Bibel.no).	

Denne fortellingen fra Markusevangeliet ble skrevet ned rundt år 70 e.Kr. og skal være 

den første skriftlige beretningen om selvskading (Angelotta, 2015). Mennesker har altså 

skadet seg selv gjennom årtusener. Det å påføre seg selv lidelse finnes som en større eller 

mindre del av flere religioner (Veague, 2008). Det er også utbredt å dekorere seg selv med 

tatoveringer, piercinger og kunstferdige arr, men hensikten er ikke nødvendigvis å påføre seg 

selv smerte eller skade (Favazza, 2011; Walsh, 2012).  

Denne oppgaven handler om selvskading som et symptom på psykisk lidelse. Kanskje var 

det slik selvskading Jesus ble vitne til i Markusevangeliet. Samtidig finnes det ingen 

universell definisjon på selvskading som fenomen (McDougall, Armstrong, & Trainor, 2010; 

Sutton, 2007; Øverland, 2006). Dette er problematisk fordi det blir vanskelig å vite hva 

selvskading egentlig er, noe som gjør det utfordrende å sammenfatte forskningen og gi 

nøyaktige tall på prevalens. Begreper som ofte brukes er ”non suicidal self-injury” (NSSI) og 



	 2	

”deliberate self-harm” (DSH). NSSI defineres som ”villet og direkte endring eller ødeleggelse 

av sunt kroppsvev uten suicidal intensjon” (Favazza, 2012, s. 22, min oversettelse). DSH 

defineres som en handling med ikke-fatalt utfall der en person med vilje skader seg selv 

gjennom for eksempel å kutte seg, ta en overdose eller innta stoffer eller objekter som kan 

være skadelige (Madge et al., 2016, s. 699). Denne definisjonen brukes i det norske 

Helsedirektoratets (2014) Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-

2017. Også begrepet ”self-harm”, uten ordet ”deliberate”, brukes på samme måte om 

intensjonelle handlinger både med og uten dødsønske (Hawton et al., 2016). Det at 

selvskading er en villet handling gjelder altså for alle disse definisjonene. 

Et viktig skille mellom NSSI og DSH er hvorvidt den som skader seg selv har en 

intensjon om å dø eller ikke. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5. 

utg.; DSM-5; American Psychiatric Association, 2013b) skiller også mellom NSSI og suicidal 

behavior disorder (SBD) som tilstander for videre forskning. Et problematisk aspekt ved dette 

er at selvskading og suicidal atferd kan gli over i hverandre. Crowell, Derbidge og 

Beauchaine (2014) påpeker i en forskningsgjennomgang at man kanskje heller kan snakke om 

visse individuelle underliggende trekk som leder til selvskading og suicidal atferd. Det kan 

være vanskelig å si helt sikkert at personer som selvskader aldri gjør det med intensjon om å 

dø. Man kan også spørre seg hva en intensjon om å dø egentlig er og hvor bevisst et 

dødsønske må være før det utgjør en slik intensjon. Selvskade er blant de sterkeste 

prediktorene for senere selvmord (Joiner et al., 2005; Klonsky & May, 2013). Joiner (2005) 

antar at selvskading gir en tilvenning til smerte som senere senker terskelen for selvmord. 

Både NSSI og DSH har som forutsetning at selvskade er noe en person gjør med vilje. Det 

er imidlertid ikke sikkert at det oppleves slik for den som skader seg selv. Selvskading kan 

oppleves som en atferd som kommer fra og er en del av en selv, eller som en impuls som 

kommer utenfra en selv (Veague, 2008). Det sistnevnte gjelder for eksempel ved selvskading 

under psykose. Man kan da spørre seg om det er riktig å definere selvskading som en 

handling som alltid er villet og dermed også kontrollert. Opplevelsen av et sammenhengende 

selv med en intensjonalitet kan også være redusert hos personer som selvskader (Fonagy, 

Gergely, Jurist, & Target, 2005). Dette vil jeg komme tilbake til i delkapitlet om etiologi. Jeg 

har valgt å bruke begrepet selvskading gjennom hele oppgaven, og refererer da til DSH-

begrepet. En viktig grunn til å bruke denne definisjonen er at jeg ikke må skille mellom 

empirisk litteratur, avhengig av om den tar for seg selvskading med eller uten suicidal 

intensjon. 
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1.3 Diagnostikk 
Selvskading forekommer i sammenheng med flere ulike psykiske lidelser (Nitkowski & 

Petermann, 2011). I en litteraturgjennomgang fant Nitkowski og Petermann (2011) en robust 

sammenheng mellom selvskading og depressive lidelser og borderline 

personlighetsforstyrrelse (BPD). I ICD-10 finnes selvskade nevnt i z-kriteriene, det vil si 

faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten (World Health 

Organization, 2016b). Ulike former for villet egenskade står også listet opp i x-kriteriene, det 

vil si ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall (World Health Organization, 2016a). I 

fjerde utgave av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-4) var non-

suicidal self-injury (NSSI) kun et kriterie for BPD (Lengel & Mullins-Sweatt, 2013). Det ble 

imidlertid stilt spørsmål ved om selvskading bare kunne knyttes til denne diagnosen. I den 

nye Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5. utg.; DSM-5; American 

Psychiatric Assosiation, 2013c) er NSSI blitt en diagnose i kapitlet om tilstander for videre 

forskning, og ikke lenger knyttet direkte til BPD. For å få diagnosen NSSI må man ha påført 

seg selv skade på kroppens overflate i fem eller flere dager i løpet av det siste året. Det må ha 

skjedd for å lette en negativ følelse eller kognitiv tilstand, for å løse en interpersonlig 

utfordring eller for å sette seg selv i en positiv følelsestilstand. I tillegg må atferden kunne 

settes i sammenheng med interpersonlige vansker, negative følelser eller tanker, å være veldig 

opptatt av selvskading eller tenke mye på det. 

1.4 Prevalens 
Ulike studier viser stor variasjon i forekomst av selvskading i befolkningen (Swannell, 

Martin, Page, & Hasking, 2014). Dette kan som nevnt skyldes at ulike definisjoner legges til 

grunn. Swannell og medarbeideres (2014) gjennomgang av internasjonal forskning på 

prevalens av NSSI anslår at i løpet av livet vil 17,2 prosent blant ungdom (10-17 år), 13,4 

prosent blant unge voksne (18-24 år) og 5,5 prosent blant voksne (25 år og eldre) skade seg 

selv. Forekomsten er høyere blant kvinner enn blant menn (Hawton et al., 2016). I Norge 

anslår Helsedirektoratet (2014) at mellom 3.500 og 7.500 personer årlig forsøker å ta sitt eget 

liv. Det utgjør mellom 0,07 og 0,1 prosent av befolkningen. Tallene for omfanget av 

selvskading er mer usikre, men direktoratet antar at disse tallene er høyere enn andelen 

selvmordsforsøk (Helsedirektoratet, 2014). Mellom en tredjedel og halvparten av alle unge 

som skader seg selv oppsøker ikke hjelp (Rowe et al., 2014), noe som kan gi mørketall. Det 

ser ut til at kvinner er mest tilbøyelige til å kutte seg, mens menn er mest tilbøyelige til å slå 

seg selv (Swannell et al., 2014).  
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1.5 Etiologi 
Det kan være vanskelig å forstå hvorfor noen tapper sitt eget blod, stikker en kniv i låret, 

risper seg på armene med barberblad eller skader seg selv på andre måter. Jeg vil ikke gi en 

uttømmende beskrivelse av det teoretiske feltet, men velger å ta utgangspunkt i teori om 

mentalisering og affektregulering. Disse teoretiske modellene er eksempler på teori lansert for 

å forstå selvskading som fenomen, og ligger til grunn for behandlingsmodeller av 

selvskading. Dialektisk atferdsterapi (DBT), mentaliseringsbasert terapi (MBT) og 

gruppeterapi med affektregulering som hovedfokus ser ut til å ha effekt for voksne (Hawton et 

al., 2016). DBT ser også ut til å være den behandlingsformen som gir størst effekt for barn og 

unge (Hawton et al., 2015). DBT-behandling bygger på Marsha M. Linehans biososiale teori, 

der affektregulering er en sentral komponent (Linehan, 1993). Mentaliseringsbasert terapi 

bygger på teori om mentalisering, som viser til evnen til å reflektere over eget og andres sinn 

(Fonagy et al., 2005). Teoriene som disse behandlingsformene bygger på er relevante for å 

belyse denne studiens problemstillinger, som tar for seg hva som oppstår i møtet mellom en 

pasient som selvskader og hjelperen. Jeg velger derfor å ta utgangspunkt i disse teoriene for å 

forsøke å belyse årsaker til og funksjoner av selvskading. 

Selvskading som affektregulering 
Tomkins beskriver affekt som en indre biologisk respons til nevral aktivitet (The Tomkins 

Institute, u.å., 2. avsnitt). Affekter er kortvarige og fungerer som motivasjon. De kan oppleves 

belønnende, straffende eller nøytrale. En følelse er bevissthet om en affekt, mens en emosjon 

er en følelse satt i sammenheng med minner om liknende følelser (The Tomkins Institute, u.å., 

2. avsnitt). Så langt ser det ut til å være god empirisk støtte for at redusert evne til å regulere 

ubehagelig affekt ofte er en faktor som leder til selvskading (Jacobson & Batejan, 2014; 

Klonsky, 2007; Wilkinson, 2011). Marsha M. Linehan (1993) har utviklet en biososial teori 

for å forstå borderline personlighetsforstyrrelse (BPD), som også kan brukes generelt for å 

forstå pasienter med selvskadende atferd. 50-80 prosent av pasienter med BPD skader seg 

selv og i overkant av 40 prosent repeterer selvskadingen mer enn 50 ganger (Oumaya et al., 

2008). Linehans teori har som hovedpremiss at pasientens problematikk skyldes at systemet 

for affektregulering ikke fungerer (Linehan, 1993). Den affektive dysreguleringen består av to 

komponenter, nemlig affektiv sårbarhet og manglende evne til å regulere affekt. Begge disse 

komponentene kan være genetisk betinget. Samtidig samspiller også biologisk sårbarhet med 

et ugyldiggjørende miljø rundt barnet (Linehan, 1993). I et ugyldiggjørende miljø blir det å 

formidle indre opplevelser ofte straffet og trivialisert.  
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Ifølge Linehan (1993) har ugyldiggjørende familiemiljøer to kjennetegn. For det første har 

pasienten fått høre at hun tar feil i sine beskrivelser og analyser av egne erfaringer, særlig av 

hva som gjør at hun føler, tror og handler som hun gjør. For det andre attribueres erfaringene 

hennes til sosialt uakseptable karakteristikker eller personlighetstrekk. Disse familiene 

verdsetter gjerne individuell oppnåelse og positiv innstilling, og kan ha uttrykket ”ta deg 

sammen” som felles motto. Linehan (1993, s.51) gjør rede for fire alvorlige konsekvenser av 

et slikt miljø: 1) Barnet lærer ikke å beskrive opplevelser og nyansere emosjonell aktivering. 

Hun har fått høre at hun må kontrollere følelsene, men ikke hvordan. 2) Overforenkling av 

livsproblemer. Barnet lærer ikke å takle stress og sette seg realistiske mål. 3) Ekstreme 

emosjoner og problemer blir nødvendige for å vekke respons fra en ugyldiggjørende familie. 

Barnet ender opp med å veksle mellom å fornektelse av emosjon og ekstrem emosjon. 4) 

Barnet lærer seg ikke å stole på egne emosjonelle og kognitive reaksjoner. I stedet lærer hun 

at egne erfaringer ikke er gyldige, og søker i omgivelsene etter tegn på hvordan hun skal 

tenke, føle og handle. Ifølge Linehans teori vokser altså barnet opp med en sårbarhet for 

affekt, sterk affektiv aktivering og samtidig uten verktøy for å håndtere disse affektene. 

Barnet blir dermed sårbart for maladaptive måter å regulere den sterke affekten på, som 

selvskading (Linehan, 1993). Ifølge Linehan (1993) har pasienter som selvskader en tendens 

til å tenke rigid og sort-hvitt og ha vansker med abstrakt tenkning og interpersonlig 

problemløsning. Ofte er interpersonlige problemer det aller vanskeligste. Selvskadingen blir 

en maladaptiv måte å løse problemene på gjennom å flykte over i den kroppslige smerten. 

En metastudie av Klonsky (2007) viser at selvskading som oftest skjer som resultat av 

negativ affekt. Intensjonen med å skade seg er å lindre slik affekt, gjennom at selvskadingen 

fører til redusert negativ affekt og en opplevelse av lettelse (Klonsky, 2007). Sutton (2007) 

beskriver det som en smerteutveksling, der overveldende emosjonell smerte blir omgjort til 

synlige fysiske sår. De fysiske sårene kan renses og sys, mens den emosjonelle smerten er 

vanskeligere å gjøre noe med. Personer som selvskader forsøker altså ikke å avslutte 

bevisstheten, slik personer med suicidal atferd gjør. De forsøker å endre bevisstheten. Den 

affektive smerten disse pasientene ønsker å lindre faller i to kategorier, ifølge Walsh (2012). 

Den første kategorien er de som opplever for mye affekt, mens den andre kategorien er de 

som kjenner for lite. Den første kategorien utgjør den største gruppen. De kjenner på affekter 

som sinne, skam eller skyld, angst, tristhet, frustrasjon og forakt. Selvskadingen gir en 

umiddelbar lettelse og en opplevelse av kontroll over affekten.  

Sosiologen Chandler (2012) undersøkte selvskading som et kroppslig arbeid med affekt i 

en narrativ studie. Hun fant at selvskading for noen ble brukt som en måte å få utløp for affekt 
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og gjenvinne kontroll på. For andre ble selvskading en måte å utløse affekt på i en ellers 

nummen tilstand. Dette gjenspeiler Linehans (1993) teori som er nevnt ovenfor. Chandler 

(2012) mener at selvskadingens funksjon i større grad må settes i sammenheng med 

samfunnet rundt den som skader seg. Mens affektiv smerte oppfattes som noe diffust og 

uhåndterbart, så er den fysiske smerten mer håndterlig og anerkjent. Samtidig knyttes affektiv 

smerte i stadig større grad til det kroppslige gjennom nevrobiologien (Chandler, 2012). Med 

dette som utgangspunkt blir det naturlig å tenke seg at affektivt arbeid kan bli et kroppslig 

arbeid. 

Teori om mentalisering 
Begrepet mentalisering viser til evnen til å reflektere over eget og andres sinn, og er 

avgjørende i utviklingen av affektregulering og organisering av selvet (Fonagy et al., 2005). 

Rossouw og Fonagy (2012) forklarer selvskading som en respons på relasjonelt stress, der 

personen ikke klarer å skape seg en indre representasjon av det som skjer. Ifølge Fonagy og 

medarbeidere (2005) er ikke evnen til mentalisering noe vi er født med, men noe som skapes i 

møte med andre tidlig i livet. Mentalisering hjelper barnet med å skille intrapersonlige 

opplevelser og prosesser fra det interpersonlige. Barnet blir i stand til å gi mening til eget og 

andres indre liv, forutsi andres respons i ulike situasjoner og tillegge andre intensjon (Fonagy 

et al., 2005). I samhandling med andre skaper barnet seg modeller av hvordan andres tanker 

og følelser resulterer i atferd og omvendt, noe som kalles selv-andre-representasjoner (Fonagy 

et al., 2005). De nærmeste omsorgspersonene spiller en viktig rolle i å gjøre barnet i stand til å 

mentalisere. Ifølge Fonagy og medarbeidere (2005; Rossouw & Fonagy, 2012) har personer 

som selvskader ofte vansker med å mentalisere, fordi de nære omsorgspersonene ikke har 

klart å gi dem det grunnlaget de trenger. Dette grunnlaget dannes gjennom å hjelpe barnet 

med å identifisere tanker og følelser, sette ord på dem og se tanker, følelser og atferd i 

sammenheng både hos seg selv og andre. Ifølge Fonagy og medarbeidere (2005) kommer 

affektregulering forut for mentalisering, samtidig som tilegnelsen av mentalisering endrer 

barnets måte å regulere affekt på. Affektreguleringen blir mer avansert i form av at barnet kan 

tolke, erfare og navigere etter den subjektive betydningen som ligger i egen affektiv tilstand 

(Fonagy et al., 2005). Personer som selvskader ser ut til å ha en mangelfull evne til å bruke 

affekter som kompass på denne måten (Fonagy et al., 2005; Rossouw & Fonagy, 2012). 

Fonagy (2005) framhever viktigheten av at omsorgsgiveren speiler barnets affekt og 

mentale tilstand, og viser blant annet til Bions (1962) begrep ”containment”. Omsorgsgiveren 

blir som en beholder som tar imot barnets indre tilstand og gir den tilbake til barnet i en form 
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som barnet kan håndtere. Mangel på slik ”containment” kan føre til at barnet fortsetter å lete 

etter en erstatning for noe som kan romme den indre erfaringen (Fonagy et al., 2005). Vold 

mot seg selv eller andre kan bli en slik erstatning.  

Det er viktig at omsorgsgiveren klarer å markere at den indre tilstanden som speiles 

tilbake ikke er hans eller hennes egen, men barnets – også omtalt som ”markert speiling” 

(Fonagy et al., 2005). Hvis ikke omsorgsgiveren klarer dette, kan barnet begynne å ta 

omsorgsgivers indre tilstand opp i seg som sin egen. Dette blir som en avspaltet del av barnet 

som hun senere ubevisst kan prøve å fri seg fra. Fonagy (2005) omtaler denne avspaltede 

delen av selvet som ”alien self”. Som en forsvarsmekanisme kan en person tillegge andre 

slike egenskaper, tanker og affekter som oppleves fremmede, og som hun ubevisst ikke vil 

vedkjenne seg. Dette omtales som ”projektiv identifikasjon”, og er et begrep som opprinnelig 

stammer fra psykoanalytiker Melanie Klein og ble videreutviklet av Wilfred Bion (Mawson, 

2012). Projektiv identifikasjon er en forsvarsmekanisme som pasienter med borderlinetrekk 

ofte anvender (Fonagy et al., 2005). Pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse (BPD) 

er overrepresentert blant pasienter som selvskader (Oumaya et al., 2008). 

Barnet klarer altså ikke selv å skille tanker, følelser og atferd fra hverandre og trenger 

hjelp til dette fra den voksne. Hvis den voksne ikke evner å hjelpe barnet med dette, kan det 

oppstå skam hos barnet knyttet til tanker og følelser (Fonagy et al., 2005). Dette er noe man 

ofte ser hos personer som skader seg selv. De skammer seg over egne tanker og følelser, fordi 

ingen i tilstrekkelig grad har formidlet til dem at tanker og følelser er naturlige, ikke farlige og 

kan gjøres noe med (Fonagy et al., 2005). Misbruk i tilknytningsrelasjoner kan medføre sterk 

skam og skyld hos offeret. Spesielt i tilfeller hvor evnen til mentalisering ikke har fått utvikle 

seg i møte med en validerende omsorgsgiver, kan slik affekt få selvskadingsatferd som 

resultat (Fonagy et al., 2005). Pasienter som selvskader har ofte opplevd neglekt, 

omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep i barndommen (Mossige, Huang, Straiton, & 

Roen, 2016). King og Merchant (2008) oppsummerer flere longitudinelle og kryss-

sekvensielle studier, som sammen viser en sterk sammenheng mellom selvskading og neglekt, 

fysisk eller seksuelt misbruk. Mossige og medarbeidere (2016) fant i en studie blant norske 

18-19-åringer at forekomsten av selvskading var høyere blant de som var utsatt for seksuelt 

misbruk eller vold. 

Mentalisering gjør oss altså i stand til å reflektere over vårt indre som noe separat fra det 

ytre. Fonagy og medarbeidere (2005) foreslår at selvskading blir en måte å lete etter seg selv 

på, i mangel av en selvopplevelse. Fordi pasienten mangler en indre opplevelse av seg selv, 

forsøker hun å finne den utenfor seg selv. Det kan skje gjennom å skape en reaksjon hos andre 
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og gjennom å behandle seg selv som et objekt. Kroppen som objekt kan bli et verktøy for å 

skade den delen av selvet som oppleves som fremmed eller ond (”alien self”) (Fonagy et al., 

2005). 

1.6 Samspill med hjelper 
 Pasienter som selvskader kan møte hjelperne med mye skam over egne indre 

opplevelser og ha liten tro på at både de selv og andre kan gjøre noe med vonde tanker og 

følelser (Fonagy et al., 2005). Dette krever mer av hjelperen, som blir den som kan gi 

pasienten en ny erfaring av at indre opplevelser kan identifiseres, aksepteres, transformeres og 

kontrolleres (Fonagy et al., 2005; Rossouw, 2012). Arbeidet med å bygge grunnmuren for 

pasientens evne til mentalisering ble ikke fullført i barndommen, og det er rom for å bygge 

videre i terapi. Gjennom å bruke markert speiling (Fonagy et al., 2005) og validering 

(Linehan, 1993) kan hjelperen legge nye byggesteiner. Jeg velger å bruke teoriene som er 

introdusert ovenfor om mentalisering og affektiv dysregulering, for også å belyse hva som 

skjer i møtet mellom hjelper og pasient. Disse teoriene berører hva som kan oppstå i slike 

interpersonlige møter (Fonagy et al., 2005; Linehan, 1993). Behandlingsformene knyttet til 

disse teoriene har også så langt vist seg å ha mest effekt i behandling av pasienter som 

selvskader (Hawton et al., 2015; Hawton et al., 2016).  

Ifølge Linehan (1993) er borderlinetrekk og selvskading ofte resultat av dysfunksjonell 

affektregulering. Hun understreker viktigheten av at hjelperen validerer pasienten: ”The 

therapist communicates to the patient that her responses make sense and are understandable 

within her current life context or situation” (Linehan, 1993, s. 222–223). Samtidig fraråder 

hun ubetinget aksept, fordi det ikke anerkjenner pasientens opplevelse av å ha et problem og 

potensial til å endre seg. Det gjelder altså for hjelperen å balansere et sted mellom den 

ubetingede aksepten og ugyldiggjøringen, og validere pasienten på en slik måte at hun får tro 

på at hun har evnen til å lære seg selv bedre å kjenne og gjøre noe med sin egen situasjon 

(Linehan, 1993). Manglende validering kan skape frykt, sinne, skam eller en blanding av 

disse affektene samtidig (Linehan, 1993, s. 222). I DBT anses dysfunksjonell atferd som 

maladaptive løsninger på livsproblemer. Pasienter med BPD og selvskadingsproblematikk har 

ofte en passiv og hjelpeløs måte å møte problemer på (Linehan, 1993). Hjelperen kan lete i 

pasientens historie etter eksempler på mestring, og framheve disse.  

Ut fra teori om mentalisering blir en av hjelpernes viktigste oppgaver å møte pasienter 

som selvskader med empatisk og markert speiling (Fonagy et al., 2005; Rossouw, 2012). 

Dette kan være utfordrende, når pasientene selv ofte har vansker med å mentalisere og sterke 
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negative affekter (Fonagy et al., 2005; Linehan, 1993). Høy affektiv aktivering hos ett individ 

smitter ofte over på den andre og kan føre til at hjelperens evne til å mentalisere settes ut av 

spill (Rossouw, 2012).  

Splitting og projektiv identifikasjon er forsvarsmekanismer som ofte viser seg hos 

pasienter med selvskadingsproblematikk (Fonagy et al., 2005). Disse mekanismene 

gjenspeiler brist i evnen til mentalisering. Når pasienten benytter seg av splitting, vil det si at 

pasienten for eksempel anser følelser, handlinger eller personer som utelukkende gode eller 

onde. Det er vanskelig for pasienten å se at andres intensjoner kan være nyanserte (Fonagy et 

al., 2005). Rayner, Allen og Johnson (2005) omtaler hvordan splitting kan føre til en ond 

sirkel i samspillet mellom pasient og hjelper. De trekker fram som eksempel at pasienten kan 

starte med å idealisere hjelperen, noe som er godt for hjelperen å kjenne på. Så gjør hjelperen 

en ”feil” som kan være helt menneskelig og utilsiktet, men som likevel gjør at pasienten føler 

seg sviktet. Fordi pasienten har vansker med å mentalisere, klarer hun ikke å tolke hjelperens 

atferd nyansert (Fonagy et al., 2005). Den smertefulle affekten som nå har oppstått hos 

pasienten kan føre til at hun skader seg igjen, noe som gjør at hjelperen kan føle seg mislykket 

og oppleve at arbeidet de har gjort sammen er bortkastet (Rayner et al., 2005). Dette kan igjen 

føre til at hjelperen vender seg bort fra pasienten, og dermed bekrefter pasientens maladaptive 

antakelser om å være verdiløs og mislykket. Slik skapes en ond sirkel som kan bidra til å 

forsterke pasientens selvskading, fordi det affektive som oppstår hos hver enkelt ikke blir satt 

ord på og håndtert (Rayner et al., 2005).  

Projektiv identifikasjon er en forsvarsmekanisme der uønskede affekter eller egenskaper 

attribueres til andre mennesker (Fonagy et al., 2005). Fenomenet projektiv identifikasjon er 

nært knyttet til fenomenet ”alien self”, gjennom at denne avspaltede delen av selvet kan bli 

tillagt andre (Fonagy et al., 2005). Man kan tenke seg at pasienter som selvskader kan 

projisere sitt negative selvbilde over på hjelperen, og få en forventning om å bli dårlig 

behandlet. Ifølge Rayner og medarbeidere (2005) kan projektiv identifikasjon virke på to 

måter. For det første kan pasienten vekke den reaksjonen hos hjelperen som hun har forventet 

seg. Det kan være at pasienten opplever at hun fortjener å straffes, hun skader seg selv og 

hjelperen reagerer med avvisning. Pasienten får altså en bekreftelse på sin negative 

selvopplevelse. For det andre kan pasienten vekke de samme følelsene i hjelperen som hun 

selv opplever. Pasienten kan for eksempel skade seg selv fordi hun føler seg hjelpeløs, noe 

som da resulterer i at hjelperen føler seg like hjelpeløs og ikke klarer å gi pasienten det hun 

trenger. Også i disse tilfellene oppstår onde sirkler som kan forsterke selvskadingen, ved at 
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affektive reaksjoner hos hjelperen kan forsterke pasientens maladaptive antakelser om seg 

selv (Rayner et al., 2005). 

I forlengelsen av teori om mentalisering og affektregulering tar jeg for meg Weiners 

(1980) kognitive og affektive modell for hvordan attribusjon av årsak til atferd påvirker 

hvorvidt vi er innstilt på å hjelpe andre. Denne modellen kan bidra til å forklare hjelperes 

negative holdninger (Weiner, 1980). Attribusjon av årsak til atferd er også en viktig funksjon 

av mentalisering fra hjelperens side (Fonagy et al., 2005). Weiners (1980) modell forklarer 

hjelpende atferd gjennom hvordan vi attribuerer årsaken til at noen trenger hjelp. Mye av 

menneskelig atferd kan ifølge Weiner tilskrives hvordan vi attribuerer årsaker. Weiner (1980) 

fant at det spesielt er tre dimensjoner ved kausalitet som påvirker hvorvidt vi ønsker å hjelpe 

andre: plassering av årsak internt eller eksternt (locus of control), stabilitet og attribusjon av 

kontroll. Attribusjon av kausalitet påvirker ikke hjelperens atferd direkte, men medieres 

gjennom affekt. Weiners egen studie (Weiner, 1980) viste at når hjelpere opplever en 

situasjon som selvforskyldt og kontrollert, opplever de i større grad avsky og sinne. Disse 

affektene fører til unnvikelse og avvisning fra hjelperens side. Hvis situasjonen derimot 

oppfattes som eksternt forårsaket og utenfor personens kontroll, opplever hjelperen i større 

grad medlidenhet og sympati. Disse affektene øker sannsynligheten for at hjelperen nærmer 

seg og gir hjelp. I helsevesenet er det ikke et alternativ å ikke gi hjelp i det hele tatt. 

Attribusjonene resulterer da heller i avvisning og tilbaketrekning (Mackay & Barrowclough, 

2005). Mackay og Barrowclough (2005) fant denne effekten blant sykepleiere og leger som 

arbeidet med selvskadingsproblematikk. Jo mer hjelperne attribuerte atferden som under 

pasientens kontroll, jo mer negativ affekt oppsto og jo mindre tilbøyelige ble de til å hjelpe 

pasientene. De fant også at når hjelperne antok det som mer sannsynlig at selvskadingen ville 

repeteres, så hadde de også mindre tro på at hjelpen de ga ville føre til noen endring. Også 

andre studier av holdninger blant hjelpere har vist mer negative holdninger når hjelperne 

opplever at pasientene har kontroll over atferden og at den stadig repeteres (McHale & Felton, 

2010). 

Også pasientens attribusjon av årsaker til hjelperens atferd har trolig betydning for 

hvordan møtet oppleves for pasienten. Pasienter med selvskadingsproblematikk har som 

nevnt ofte vansker med mentalisering, og dermed også med å nyansert attribuere årsaker til 

andres atferd (Fonagy et al., 2005). Vi kan for eksempel tenke oss at pasienten har en 

oppfatning om å være håpløs eller umulig å hjelpe, og tolker hjelperens atferd ut fra dette. 

Dermed kan atferd som ikke er ment avvisende fra hjelperens side, likevel tolkes slik. 
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1.7 Holdninger i helsevesenet 
Helsepersonells holdning til pasienter som skader seg selv har endret seg. Da dynamisk 

psykoterapi dominerte fra 1930 til og med 1970-tallet ble denne pasientgruppen ansett som 

ressurssterke personer med stort potensial til endring (Moe & Ribe, 2007). Da atferdsterapien 

ble dominerende på 1980-tallet, ble behandlere opptatt av at det å gi oppmerksomhet og 

omsorg til en som skadet seg selv kunne forsterke selvskadingsatferd gjennom en lært 

sammenheng mellom omsorg og selvskading (Moe & Ribe, 2007). 90-tallet brakte med seg 

teorier om symptomet som ressurs, altså at symptomene også gir viktig informasjon om 

hvordan pasienten kan endre seg. Da ble også synet på selvskading som 

oppmerksomhetssøkende atferd utfordret (Moe & Ribe, 2007). Samtidig beskrives 

selvskading fortsatt ofte i negative vendinger, som oppmerksomhetssøkende eller 

manipulativt (Sandy, 2013; Saunders et al., 2012). Flere litteraturgjennomganger (Karman et 

al., 2015; McHale & Felton, 2010; Saunders et al., 2012) viser at negative holdninger 

dominerer blant helsepersonell. Saunders og medarbeidere (2012) fant spesielt negative 

holdninger blant leger, og antar at sykepleieres holdninger er mer positive fordi de har mer tid 

til å bygge relasjon. Helsepersonell i psykisk helsevern hadde generelt mer positive 

holdninger overfor denne pasientgruppen enn de som ikke hadde denne spesialiseringen 

(Saunders et al., 2012). Helsepersonell som er ansatt i psykiatrien har sjelden samme 

forståelse av selvskading som det pasientene selv har, viste en litteraturgjennomgang av 

Bosman & van Meijel (2008). De fant også at det eksisterer lite kunnskap på avdelingene om 

hva som virker i behandling av pasienter som selvskader. 

McHale og Felton (2010) viser i en litteraturgjennomgang at pasienter som selvskader har 

negative erfaringer som følge av holdningene blant helsepersonell. Alle studiene som ble 

gjennomgått konkluderte med at negative erfaringer dominerte, samtidig som pasientene også 

rapporterte om positive erfaringer. Pasientene opplevde generelt ikke å bli verdsatt, respektert 

eller vist medfølelse. Taylor, Hawton, Fortune og Kapur (2009) fant i en 

litteraturgjennomgang at til tross for ulike land og behandlingstilbud, har mange pasienter 

negative reaksjoner på og oppfatninger av behandlingen. Clarke, Usick, Sanderson, Giles-

Smith og Baker (2014) gjennomgikk forskning fra akuttmottak i ti ulike land, og fant også at 

de fleste pasientene som oppsøkte hjelp for psykiske problemer generelt opplevde negative 

holdninger. Flertallet av disse studiene tok for seg pasienter som selvskadet. Pasientene 

beskrev blant annet opplevelser av å ikke bli respektert og ydmykelse i form av mangel på 

privatliv og konfidensialitet. Deres opplevelse var at de ble straffet for at de skadet seg selv. 
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Studiene beskrev også positive erfaringer, men de negative var dominerende (Clarke et al., 

2014). En britisk kvalitativ studie av kommunikasjon på et internettforum mellom unge 

voksne som selvskadet, viste at negative holdninger hos hjelperne fikk uheldige konsekvenser 

(Owens, Hansford, Sharkey, & Ford, 2016). Opplevelsene på legevakten forsterket den 

skammen de allerede følte, de unngikk i større grad å oppsøke hjelp igjen og både fysisk og 

psykisk helse ble forringet. 

1.8 Årsaker til negative holdninger 
Emosjonell utmattelse 

Møter med pasienter som selvskader kan gjøre det vanskelig også for hjelperen å håndtere 

egen affekt, og utmattelse kan komme i forlengelsen av dette. Ifølge Maslach (2003) er 

emosjonell utmattelse en sentral komponent i utbrenthet: ”Burnout is a syndrome of 

emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal accomplishment that can 

occur among individuals who do ”people-work” of some kind” (Maslach, 2003, s. 2). 

Hjelperen overveldes av pasientens affekt og blir utslitt av å forholde seg til den. Dette kan 

sammenlignes med Figleys begrep ”compassion fatigue”, der hjelperen i ytterste konsekvens 

blir sekundærtraumatisert av å ta imot pasientens smertefulle følelser (Figley, 1995). Ifølge 

Figley (1995) vil hjelperen selv kunne kjenne på de samme følelsene som pasienten.  

Maslach, Schaufeli og Leiter (2001) påpeker hvordan det å bli utmattet på arbeidsplassen 

bidrar til at personalet distanserer seg fra klienter. Maslach og medarbeidere (2001) bruker 

begrepet depersonalisering, som innebærer å ”distansere seg fra klientene gjennom å aktivt 

ignorere de kvalitetene som gjør dem til unike og engasjerende mennesker” (s. 403, min 

oversettelse). Objekter er lettere å forholde seg til enn unike individer. I arbeid med 

mennesker kan den emosjonelle belastningen i arbeidet bidra til en slik reaksjon (Maslach et 

al., 2001). Det å skulle møte mennesker hver dag som skader seg selv, kan bli en slik 

emosjonell belastning. Blant annet fant Lindgren og medarbeidere (2004) at svenske 

kvinnelige pasienter som selvskadet følte at hjelperne så på dem som objekter. 

Manglende kunnskap og opplæring 
Flere litteraturgjennomganger (Karman et al., 2015; McHale & Felton, 2010; Saunders et 

al., 2012) viser at mangel på kunnskap og opplæring er den viktigste årsaken til negative 

holdninger blant helsepersonell. Opplæring kan gi bedre behandling fordi helsepersonell 

oppnår økt forståelse av selvskading. National Institute of Health and Care Excellence 

(2004b) understreker i sine retningslinjer at ”manglende forståelse kan lede til frykt, som 
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kommer til uttrykk gjennom holdninger, språk og behandling av pasienter som skader seg 

selv” (s. 73, min oversettelse).  

Andre årsaker som trekkes fram er lite trygghet i rollen som helsepersonell i møte med 

denne pasientgruppen, at pasientene tar opp ressurser som andre pasienter kunne trenge og at 

de stadig repeterer selvskadingen (McHale & Felton, 2010). Negative holdninger blant 

sykepleierne oppsto også i større grad når selvskadingen virket kontrollert (McHale & Felton, 

2010). Det samme gjaldt når pasienter kom inn til avdelingen gjentatte ganger og ikke ble 

bedre. Ifølge McHale og Felton (2010) bidrar dette trolig til at sykepleierne føler seg 

inkompetente, noe som igjen leder til negative holdninger. Disse resultatene samsvarer også 

med Weiners modell om attribusjon, der hjelperens attribusjon av kontroll og sannsynlighet 

for gjentakelse påvirker viljen til å hjelpe (Weiner, 1980). 

Det kan altså virke som denne pasientgruppen kan vekke en opplevelse av maktesløshet 

hos hjelperne, som kan utspille seg i negative holdninger. Et lite antall studier tyder foreløpig 

på at mer utdanning og veiledning bedrer holdninger hos helsepersonell i møte med pasienter 

som selvskader (McHale & Felton, 2010). Karman og medarbeidere (2015) fant også at 

ressursmangel ser ut til å være vanlig i sykepleieres arbeidshverdag, og at dette har en negativ 

virkning på pleien de gir til pasienter som selvskader. 

1.9 Retningslinjer  
De britiske retningslinjene fra National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

(2004a, 2011) legger spesielt vekt på å unngå stigmatisering og diskriminering av pasienter 

som selvskader. Dette skal også gjenspeiles i utdanning og veiledning av hjelpere. 

Helsearbeidere skal forsøke å etablere et støttende tillitsforhold til pasientene og innta en 

ikke-dømmende holdning. Samtidig understreker retningslinjene at helsepersonell bør få 

anledning til emosjonell bearbeiding i veiledning. 

I Norge har vi ingen nasjonale retningslinjer for behandling av pasienter som skader seg 

selv. Helsedirektoratet har utgitt Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 

2014-2017 (Helsedirektoratet, 2014). Denne handlingsplanen sier imidlertid ikke noe om 

hvordan og med hvilken holdning personer som selvskader bør bli møtt. Den advarer heller 

ikke mot fordommer og stigmatisering hos helsepersonell. Ifølge handlingsplanen vil 

Helsedirektoratet bestille en kunnskapsoppsummering, for så å vurdere å utarbeide nasjonale 

retningslinjer for utredning, oppfølging og behandling av selvmordsatferd og selvskading. 

Foreløpig finnes det bare nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmordsforsøk. 
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1.10 Bloggens funksjon 
Hva er det som gjør at noen deler opplevelser med selvskading i en blogg? Rowe og 

medarbeidere (2014) fant i en litteraturgjennomgang at Internett kunne bli en kanal å åpne seg 

gjennom, som et alternativ til å søke hjelp. Internett kan gjøre det lettere å komme i kontakt 

med andre, få støtte og oppleve mindre skam, påpeker Daine og medarbeidere (2013) i en 

litteraturgjennomgang. De fant at unge som selvskader ofte bruker Internett, for det meste for 

å søke etter støtte og finne mestringsstrategier. Samtidig kan informasjon og kommunikasjon 

på Internett også virke negativt i form av innhold som normaliserer selvskading og fraråder å 

åpne seg og søke hjelp andre steder. Generell bruk av Internett har vist seg å korrelere med 

bruk av mer alvorlige metoder for selvskading (Daine et al., 2013). Det ser ut til å være 

forsket lite konkret på hvilken funksjon blogging spesifikt kan ha for personer med 

selvskadingsproblematikk. Man kan imidlertid tenke seg at bloggingen kan ha samme 

funksjon som Rowe og medarbeidere (2014) og Daine og medarbeidere (2013) har funnet i 

sine gjennomganger av forskningslitteraturen om selvskading og generell Internettbruk. 

1.11 Forskningsspørsmål 
Formålet med denne studien er å undersøke hva pasienter som selvskader forteller om 

møter med helsevesenet i bloggtekster. Dette er også det viktigste spørsmålet studien forsøker 

å besvare. Den teoretiske og empiriske bakgrunnen åpner også for flere spørsmål. Det ser ut 

til at attribusjon av kontroll og sannsynlighet for gjentakelse har betydning for hjelpernes 

innstilling til pasientene (Mackay & Barrowclough, 2005; McHale & Felton, 2010; Weiner, 

1980). Det er da interessant å undersøke hvilke funksjoner informantene selv opplever at 

selvskadingen har, og om dette skiller seg fra rådende attribusjoner blant hjelperne. Et annet 

spørsmål som studien kan utforske er hvorvidt selvskadingen kan skyldes svikt i 

mentalisering og affektiv dysregulering, og hvordan dette i så fall ser ut til å påvirke 

samspillet mellom pasient og hjelper. Studiens hovedspørsmål blir altså: 

• Hvordan beskriver informantene sine møter med hjelpere i bloggtekster? 

Sentrale tilleggsspørsmål blir: 

• Hvordan beskriver informantene selvskadingens funksjoner? Hvordan samsvarer disse 

funksjonene med det annen forskning sier om hjelpernes oppfatninger? 

• Hvordan kan informantenes og hjelpernes indre tilstand påvirke møtene mellom dem? 
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2 Metode 
Ordet ”blogg” er opprinnelig en kortform av ordet ”web-logg”, og er en form for dagbok 

på Internett (Eilertsen, 2009). Personer som skriver blogger omtales som bloggere. Jeg har 

valgt å bruke tekster fra ti ulike blogger som kilde i dette forskningsarbeidet. Som nevnt 

innledningsvis søker denne studien først og fremst å undersøke hvordan bloggere som 

selvskader beskriver sine møter med hjelpere. Jeg bruker ordet ”hjelpere” om alle personer 

som informantene er i kontakt med fra kommunale og statlige helsetjenester. 

 En fordel med å bruke bloggtekster i forskning er at informantens utsagn ikke er påvirket 

av intervjuers rolle eller ønske om å gi intervjueren det han eller hun er ute etter. Dermed kan 

disse tekstene være et mer spontant uttrykk for tankene og følelsene hos den som skriver 

(Hookway, 2008). Tekstene er også direkte tilgjengelige uten at båndopptaker eller 

transkribering er nødvendig. Mange skriver blogger anonymt, noe som kan bety at de er 

mindre selvbevisste når de skriver (Hookway, 2008). I denne studien tar jeg for meg hvordan 

unge voksne som selvskader opplever å bli møtt av helsevesenet. Jeg antar at svarene kunne 

bli mer forbeholdne dersom jeg spurte informantene om dette i et intervju, siden jeg da ville 

sitte der som en representant for helsevesenet. Samtidig er det en ulempe at jeg ikke har hatt 

muligheten til å stille akkurat de spørsmålene jeg ønsker og be informantene om å utdype 

utsagn, slik jeg kunne ha gjort i et intervju. En annen grunn til å velge bloggtekster som 

materiale er at det er gjort lite forskning tidligere på blogger skrevet av personer som 

selvskader. Et søk i forskningsdatabasene PsycINFO og Web of Science på ”self-harm AND 

blog*” og ”self injury AND blog*” i oktober 2016 ga fire treff på forskningsartikler som 

direkte tok for seg blogger som kanal for å fortelle om selvskading. 

Utvalg 
Datainnsamlingen ble utført i perioden fra august til oktober 2015. For å finne fram til 

aktuelle blogger brukte jeg først og fremst Google som søkemotor. For å finne norske blogger 

søkte jeg på «selvskading blogg» og «selvskade blogg». Svenske blogger fant jeg ved å søke 

på «självskada blogg». Engelskspråklige fant jeg ved å søke på «self-harm blog». For å finne 

flere engelskspråklige blogger søkte jeg også på «self-harm» på bloggplattformen Wordpress. 

Som nevnt finnes det flere ord for selvskade i det engelske språket. Jeg valgte å bruke dette 

ordet fordi det brukes av National Institute for Health and Care Excellence og også ser ut til å 

være et ord bloggere bruker selv. Jeg søkte på «automutilation blog» for å finne 

franskspråklige blogger. Noen av bloggene fant jeg også gjennom å følge lenker fra én blogg 

til en ny. Bloggeren kan for eksempel ha lenket til en annen blogg som de leser selv, eller 
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andre bloggere kan ha lenket til sin egen blogg i en kommentar til en bloggtekst. Jeg unngikk 

å velge bloggere som åpenbart hadde en relasjon til hverandre. Det var viktig for meg at 

utvalget mitt var mest mulig uavhengige av hverandre. Jeg ville gjerne ha variasjon i 

erfaringer blant informantene.  

Utvalget består av ti kvinnelige bloggere i alderen 18-29 år, med en 

gjennomsnittsalder på 22,5. Fire av informantene er fra Norge, to er fra Sverige, to er fra 

Storbritannia, en er fra Frankrike og en er fra Singapore. Hensikten med å lese blogger av ulik 

nasjonalitet var også å få mer variasjon i erfaringer. Jeg lyktes ikke med å finne mannlige 

bloggere over 16 år som skrev om selvskading. Det er sannsynlig at de også finnes, uten at jeg 

fant fram til dem. Samtidig er det flest kvinner som selvskader (Hawton et al., 2016) og 

kvinner ser ut til å være mer åpne om psykiske lidelser (Mackenzie, Gekoski, & Knox, 2006). 

Kriterier for utvelgelse 
Jeg hadde noen kriterier for hvilke blogger jeg valgte ut. For det første måtte den 

inneholde innlegg om direkte selvskading eller tanker om direkte selvskading. Som nevnt 

innledningsvis finnes det ulike definisjoner på selvskading. I denne studien har jeg valgt å ta 

utgangspunkt i definisjonen ”deliberate self-harm” (DSH) som dekker selvskading med og 

uten suicidal hensikt. I og med at jeg analyserer tekst framfor å gjøre intervjuer kan det være 

vanskelig å få tak i intensjon. Jeg valgte ikke ut blogger som kun handlet om indirekte 

selvskading, som spiseforstyrrelser eller seksuell utnyttelse. Tekstene måtte ikke 

nødvendigvis handle om aktiv selvskading. Det viktige for meg var at bloggeren hadde 

førstehåndserfaring med å skade seg selv, enten nå eller tidligere. Bloggen måtte også 

inneholde flere tekster om møter med helsevesenet. Disse tekstene måtte ikke nødvendigvis 

også omhandle selvskading. Selvskading blir ikke alltid tematisert under behandlingen, selv 

om det er en del av pasientens problematikk. Jeg valgte å utelukke blogger der historiene som 

fortelles er så voldsomme eller usannsynlige at det kan betviles hvorvidt de er ekte. Det å 

velge ut slike blogger kan også gjøre anonymisering vanskeligere. 

Jeg har ikke ønsket å inkludere bloggere under 16 år i min studie, fordi det ville kreve 

et samtykke fra foreldre (NSD, u.å, 8. avsnitt). Jeg antok at det ville bli for utfordrende og 

tidkrevende å få et foreldresamtykke fra bloggere, med tanke på tidsrammen jeg hadde for 

prosjektet. Flere av informantene blogger anonymt og befinner seg langt borte. Man kan også 

tenke seg at mange foreldre ikke kjenner til barnas blogger, og at barna heller ikke ønsker at 

foreldrene skal ha kjennskap til bloggen deres. Jeg ville heller ikke inkludere bloggere over 
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30 år, i og med at selvskading er mest utbredt blant ungdom og unge voksne (Swannell et al., 

2014). 

Informert samtykke 
Etter å ha valgt ut de bloggene jeg ønsket å bruke, kontaktet jeg bloggerne for å be om 

informert samtykke. I utgangspunktet kan forskere fritt bruke materiale som er åpent 

tilgjengelig. Når privatpersoner legger ut materiale på Internett, blir imidlertid skillet mellom 

privat og offentlig mer komplekst (Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora, 2014). Bloggerne kan oppleve bloggen som privat, selv om 

innholdet strengt tatt er offentlig. Det er heller ikke sikkert at de ser for seg at disse tekstene 

skal anvendes i andre sammenhenger, som i forskning. Når opplysninger fra en blogg brukes 

av en forsker, kan de også kobles sammen slik at de utgjør sensitiv informasjon. Derfor er det 

ifølge Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (2014) 

god forskningsetikk å be om informert samtykke også ved bruk av blogger som kilde.  

Seks av bloggerne jeg ønsket å kontakte var helt anonyme, tre hadde oppgitt kun e-

postadresse og to hadde oppgitt både navn og e-postadresse i bloggen. De fem som hadde 

oppgitt kontaktinformasjon samtykket via e-post. For å be om samtykke fra de anonyme 

bloggerne postet jeg en kommentar på bloggen deres, der jeg informerte om prosjektet, oppga 

min e-postadresse og ba dem om å ta kontakt med meg. Jeg fikk svar fra fem av disse, som 

alle takket ja til å delta. Informasjonen fra meg og e-postadressen min lå åpent ute på 

bloggene, og det var mulig at utenforstående kunne ha lest det og gitt meg et falskt samtykke. 

For å forsikre meg om at jeg faktisk hadde vært i kontakt med forfatteren av bloggen, la jeg ut 

en ny kommentar på bloggen der jeg takket forfatteren for deltakelsen. I fire tilfeller måtte 

bloggeren selv godkjenne kommentaren på bloggen før den ble gjort synlig for andre. Alle 

disse fire godkjente kommentaren min. Dermed kunne jeg være ganske sikker på at jeg hadde 

kontaktet rett person. Ved ett tilfelle måtte ikke kommentaren godkjennes på denne måten og 

ble synlig i det øyeblikket jeg publiserte den. Da hadde i alle fall bloggeren mulighet til å se 

kommentaren og protestere dersom samtykket var falskt. Jeg vurderte det som en god nok 

forsikring om at samtykket var ekte. Prosjektet er godkjent av Norsk Senter for 

Forskningsdata (NSD). 

Utvalg av tekster 
Det varierer veldig hvor langt bloggerne skriver og hvor mange innlegg bloggen 

inneholder. Noen skriver flere innlegg daglig, mens andre skriver noen få i måneden. Derfor 

ble det viktig å finne en måte å begrense utvalget på, samtidig som det heller ikke ble for lite. 
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Jeg valgte å lese gjennom alle tekster innenfor en periode på maksimalt ett år fra hver av 

bloggene. Med tanke på at enkelte skriver flere innlegg daglig, antok jeg at det var en rimelig 

mengde tekst å lese gjennom. Samlet leste jeg gjennom 1.710 blogginnlegg, hovedsakelig fra 

perioden 2013-2015, som var alt fra ett enkelt avsnitt til flere A4-sider lange. Den bloggeren 

som skrev minst i løpet av et år hadde 23 innlegg, mens den som skrev mest hadde 844 

innlegg. Gjennomsnittlig antall innlegg per år per blogger var 171. Fem av bloggerne hadde 

skrevet gjennom et helt år eller lengre, mens fem hadde skrevet over en kortere periode.  

Jeg ønsket ikke å velge ut innlegg som var skrevet etter at informantene ble klar over 

at tekstene deres skulle brukes i forskning. Jeg ville utnytte det spontane i bloggtekstene, som 

ikke er adressert til en forsker, men til en ukjent mottaker. I to av bloggene var det få tekster 

fra det siste året som kunne belyse forskningsspørsmålet mitt. Da valgte jeg å følge ledetråder 

fra tekstene som tok meg tilbake i tid, til perioder i bloggen der informanten skrev mer om 

selvskading og møter med helsevesenet. Jeg leste da alle tekster fra en periode på til sammen 

tolv måneder. Det viktigste for meg var å finne fram til det materialet som var mest mulig rikt 

på informasjon knyttet til forskningsspørsmålet mitt, noe som kan bidra til å øke studiens 

eksterne validitet (Malterud, 2001). Dette veide tyngre for meg enn å velge nøyaktig lik 

framgangsmåte for å velge ut tekster fra hver blogg.  

De fleste bloggene inneholder både tekst og bilder, noen ganger også video. Jeg har valgt 

å utelate bilder og video i analysen. Ofte viser bildene arr eller selvskading, hverdagsliv eller 

er illustrasjonsbilder hentet fra andre nettsteder. Jeg har svært sjelden sett at bildene eller 

videoene gir informasjon som er relevant for forskningsspørsmålet mitt. Analyse av bilde og 

video ville også kreve at jeg utviklet en metodisk tilnærming til både tekstlig og visuelt 

innhold, noe som ville bli for omfattende innenfor rammene av en hovedoppgave. Derfor har 

jeg begrenset meg til tekstlig analyse. 

2.1 Tematisk analyse 
Jeg bestemte meg for å anvende tematisk analyse på tekstene. Grunnen til det er at 

tematisk analyse tillater meg å ha en åpen og fleksibel tilnærming til materialet, der jeg kan 

være lydhør for informantens opplevelser (Braun & Clarke, 2006). Tilnærmingen knytter seg 

ikke direkte til et teoretisk rammeverk. Jeg valgte å gjøre en induktiv analyse, som vil si at jeg 

ikke lette etter tema med utgangspunkt i et teoretisk rammeverk, men lot temaene springe ut 

av informantenes tekster i størst mulig grad (Braun & Clarke, 2006). Dette valget tok jeg fordi 

jeg ønsket å gjøre en analyse som får fram informantenes erfaringer best mulig (Hennink, 

Hutter, & Bailey, 2011). Det er ingen fasit på hvordan man skal kode en tekst tematisk (Braun 
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& Clarke, 2006). Her forsøker jeg å beskrive hvordan jeg selv har tenkt i prosessen. Jeg har 

tatt utgangspunkt i Braun & Clarkes (2006) modell for tematisk analyse. Modellen består av 

seks trinn. Videre vil jeg beskrive hvordan jeg jobbet med hvert av disse: 

Trinn 1: Bli kjent med materialet 

Braun og Clarke (2006) anbefaler å først lese gjennom hele datamaterialet minst én 

gang, og se etter mening og mønstre underveis. Jeg leste alle innleggene som hver blogger 

hadde skrevet i løpet av ett år, til sammen 1.710 tekster. Underveis noterte jeg for hver 

blogger hvilke tema som gikk igjen i tekstene deres, og hvor ofte de ble tematisert. Dette 

gjorde jeg for å danne meg et bilde av hvem informantene er og hva de er opptatt av. Dette 

var generelle overordnede tema, som familie, jobb, skole, ulike følelser, innleggelser, 

behandling og medisinering. Siden jeg allerede visste at jeg spesifikt ville se på hvordan 

informantene opplevde møter med helsevesenet, lagret jeg underveis de tekstene som nevnte 

dette. Etter å ha gjennomgått hele materialet, opplevde jeg at det var nok tekster der som 

berørte forskningsspørsmålet mitt. 

Fra hele datamaterialet valgte jeg ut et datasett med utgangspunkt i 

forskningsspørsmålet mitt. Jeg gjorde et endelig strategisk utvalg blant de tekstene som 

omhandlet temaet «møter med helsevesenet». Jeg valgte ut fem av disse tekstene fra hver 

blogg, og satt da igjen med 50 tekster til slutt. Dette var et antall som føltes overkommelig å 

analysere tematisk innenfor rammene av en hovedoppgave. Det strategiske utvalget baserte 

jeg på to kriterier: For det første ønsket jeg at tekstene inneholdt mest mulig materiale som 

var relevant for problemstillingen min. For det andre ønsket jeg at de skulle gjenspeile 

variasjon, både innenfor én informants tekster og innenfor alle tekstene. Etter å ha lest 

gjennom hele datamaterialet hadde jeg en oppfatning av hvor mange tekster som måtte til for 

å ivareta variasjon uten at det ble for mye gjentakelse av informasjon. Dette er basert på 

prinsippet om metning, altså at et utvalg er stort nok når informasjon gjentar seg uten at det 

dukker opp ny relevant informasjon i særlig grad (Hennink et al., 2011). Jeg valgte å gjøre 

utvalget strategisk for å sikre meg mest relevant informasjon. Ulempen ved det er at jeg kan 

risikere å velge ut tekster som gjenspeiler mine egne antakelser. Dette forsøkte jeg bevisst å 

unngå, nettopp ved å også søke variasjon i de tekstene jeg valgte ut. Samtidig vil alltid 

forskerens bakgrunn og posisjon påvirke tilnærmingen til datamaterialet, jamfør begrepet 

refleksivitet (Malterud, 2001). 

Trinn 2: starte kodingen 

En kode er en et emne, en idé, mening, eller liknende som informantene er opptatt av og 

som trer tydelig fram i teksten (Hennink et al., 2011). Det finnes ulike måter å tilnærme seg 
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koding på. I tematisk analyse er det svært åpent hvordan man velger å kode en tekst (Braun & 

Clarke, 2006). I starten gikk jeg flere runder med flere av tekstene, for å finne ut hvordan jeg 

best kunne utforme koder som fortalte meg mest mulig om informantenes opplevelser i møte 

med helsevesenet. Jeg valgte å kode den minste mengden av innhold som ga mening for meg i 

lys av forskningsspørsmålet. Siden jeg ønsket en mest mulig erfaringsnær analyse, har jeg 

forsøkt å lage induktive koder med utgangspunkt i informantenes egne ord. Innslag av 

induktive koder bidrar til at materialet snakker mest mulig for seg selv (Hennink et al., 2011). 

Flere av bloggerne skriver for eksempel om at selvskadingen deres tolkes som en søken etter 

oppmerksomhet. Da har jeg brukt koden ”oppmerksomhet”. Samtidig har jeg også laget 

deduktive koder, som delvis har utspring i min egen bakgrunn. Jeg har med meg ulike 

teoretiske forståelser fra psykologifaget, som naturlig nok vil påvirke hvordan jeg koder. Det 

er vanlig at en analyse inneholder både induktive og deduktive koder (Hennink et al., 2011). 

Et eksempel på en deduktiv kode fra analysen min er ”dømmende holdning”, som jeg har 

brukt der informanten beskriver en holdning fra hjelperen som jeg vurderer som dømmende. 

Det er viktig at de deduktive kodene faktisk har utspring i det materialet jeg har lest, og ikke 

bare stammer fra mine egne antakelser (Hennink et al., 2011).  

Én kode kan omfatte alt fra en del av en setning til et helt blogginnlegg. For meg var 

kriteriet for å tilordne tekst til en kode at betydningen eller meningsinnholdet som koden 

omfatter dominerer tekstutdraget. Samme tekstbit kan ha flere koder. Jeg kodet tekstene i tre 

runder. Den første runden bar som nevnt preg av utprøving av hva slags koder som fungerte 

best. I runde nummer to gikk jeg gjennom alle tekstene på nytt for å se om kodene fortsatt ga 

mening. Da hadde jeg en bedre intuisjon på hva slags innhold som ville passe til hvilke koder. 

I siste runde sorterte jeg de ulike tekstbitene som hørte til hver kode i hvert sitt dokument. Jeg 

merket tekstbitene med dato for blogginnlegget og hvilken blogger som skrev dem, slik at jeg 

senere også kunne finne tilbake til hele teksten. Jeg leste gjennom tekstene på nytt samtidig 

som jeg gjorde dette, og fant også da ulike endringer jeg ville gjøre i kodingen. Blant annet 

var det noen koder som bare gikk igjen hos én blogger i noen få tekster. Disse kodene passet 

ofte til en annen kode som gikk igjen hos flere. Det å lese tekstene har også vært som å se en 

dør åpne seg stadig mer. For hver gang jeg leste tekstene, ble det tydeligere for meg hvordan 

jeg skulle kode dem.  

Et spørsmål som dukket opp var hvorvidt jeg skulle kode alt innholdet i hver tekst, eller 

kun det innholdet som direkte omhandlet forskningsspørsmålet mitt. Ifølge Braun & Clarke 

(2006) er det viktig å også inkludere beretninger som skiller seg fra hovedhistorien i 

materialet. Det oppleves viktig å få med seg noe av konteksten rundt møtene med 
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helsevesenet, som gjerne inngår i den historien informantene forteller om seg selv og sine 

utfordringer. Derfor kodet jeg også annet innhold. 

Trinn 3: Lete etter tema 

Etterhvert som jeg laget flere koder, organiserte jeg dem under overordnede tema. Dette er 

et sentralt trinn i tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006). Det er viktig å finne fram til tema 

som gir mening sett i lys av forskningsspørsmålet. De kodene som sammen utgjør et tema bør 

ha en innbyrdes sammenheng, samtidig som de skiller seg klart fra de kodene som tilhører 

andre tema (Braun & Clarke, 2006).Temaene ble delt inn i hovedtema og undertema. Da jeg 

hadde organisert kodene i tema, måtte jeg bestemme meg for hvilke av disse temaene som 

ville være mest meningsfylte å analysere. Et tema må ikke forekomme ofte for at det skal 

være verdt å analysere (Braun & Clarke, 2006). Jeg plukket ut de temaene jeg anså som mest 

relevante for å belyse forskningsspørsmålet. En oversikt over tema finnes i vedlagt tabell. 

Trinn 4: Gjennomgang av tema 

Da oversikten over tema var klar, gikk jeg tilbake til tekstene for å se på om inndelingen i 

tema ga mening (Braun & Clarke, 2006). Dette gjorde jeg i to runder. Først leste jeg gjennom 

alle tekstbitene som jeg hadde samlet under de ulike kodene, for å vurdere om de hørte 

hjemme der. Jeg fant da ut at noen tekstbiter kunne flyttes til en annen kode. Dette førte også 

til at noen av temaene forsvant, fordi de egentlig passet bedre som del av et annet tema. Jeg 

kuttet også ut flere koder fordi de bare var nevnt hos en eller to bloggere, som skrev lite om 

dem. Jeg kodet endel tekst på nytt, fordi jeg så innhold som jeg tidligere hadde oversett. 

Andre runde besto i å lese gjennom de utvalgte tekstene i sin helhet, for å vurdere om det 

tematiske kartet ga mening og gjenspeilet innholdet i tekstene. Også i denne runden oppsto 

det et nytt tema, som jeg tidligere hadde oversett. Koding kan være en uendelig prosess, og 

det er viktig å stoppe på et tidspunkt (Braun & Clarke, 2006). Jeg valgte å sette strek her. 

Trinn 5: Definere og navngi tema 

Til slutt vurderte jeg hvordan temaene best kunne defineres og navngis og satt igjen med 

en tematisk oversikt, som finnes i vedlagte tabell. Når jeg har gitt temaene navn har det vært 

viktig for meg å favne innholdet i temaet mest mulig, og jeg har vært mer åpen for å bruke 

psykologiske begreper enn under selve kodingen. Jeg har for eksempel brukt begreper som 

”holdning” og ”relasjon”. Samtidig har jeg fortsatt forsøkt å være mest mulig tro mot 

tekstene. For enkelhets skyld står kun navnene på tema og undertema i vedlagte tabell. 

Hvordan hvert tema er definert presenteres fortløpende i resultatdelen.  
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Trinn 6: Skrive forskningsrapporten 

Forskningsrapporten skal være et narrativ om dataene som ikke bare beskriver funn, men 

setter funnene i sammenheng med forskningsspørsmålene (Braun & Clarke, 2006). Braun og 

Clarke (2006) understreker viktigheten av å bruke levende sitater som understreker essensen i 

temaet som belyses. Jeg har forsøkt å begrense antall sitater og samtidig sikre meg at de 

sitatene jeg inkluderer støtter opp om det analytiske narrativet. Til slutt har jeg tolket og 

diskutert funnene i lys av teoriene som jeg beskrev innledningsvis. Jeg har forsøkt å være 

bevisst på hvordan min egen bakgrunn påvirker meg når jeg skriver, spesielt den teoretiske 

forståelsen jeg har lagt til grunn og min interesse for denne pasientgruppens rettigheter. 

2.2 Ivaretakelse av anonymitet 
En utfordring ved å sitere direkte fra blogger er at sitatene kan spores tilbake til 

bloggen gjennom søkemotorer som Google. Jeg har derfor valgt å skrive om sitatene slik at de 

ikke kan spores direkte tilbake til bloggen de er hentet fra. Samtidig har jeg forsøkt å bevare 

sitatenes innhold og særpreg så godt det lar seg gjøre. Alle informantene mine er kvinner, og 

derfor omtaler jeg alle som «hun». Jeg har også valgt å bruke ordene «blogger» og 

«informant» når jeg henviser til dem. Alle bloggerne ble tilfeldig tildelt hvert sitt tall for å 

ivareta anonymiteten. I oppgaven har jeg byttet tallene ut med vanlige norske kvinnenavn, 

som også er tilfeldig tildelt. 

2.3 Etikk knyttet til selvmordsrisiko 
I løpet av perioden da jeg samlet inn data, var jeg innom bloggene flere ganger i uken. Da 

la jeg som regel merke til om informantene hadde skrevet innlegg siden sist, og hva de 

handlet om. Ved to tilfeller kom jeg over innlegg med suicidalt innhold, og begge disse 

bloggerne skrev anonymt. Begge ga uttrykk for et sterkt ønske om å ta sitt eget liv i nær 

framtid. For meg utgjorde dette en konflikt mellom min rolle som uavhengig forsker og min 

rolle som medmenneske. Jeg valgte å la medmennesket overstyre forskeren i dette tilfellet. 

Man bør gjøre hva man kan for å redde liv. Det jeg kunne gjøre var å sende en e-post der jeg 

ga uttrykk for at det de skrev gjorde meg bekymret, og at jeg ønsket å vise at jeg brydde meg 

om dem. Jeg krevde ikke å få noe svar tilbake og tilbød dem ikke hjelp. Dette tiltaket drøftet 

jeg med veileder, som var enig i min vurdering. Begge informantene skrev tilbake til meg og 

forsikret meg om at de ikke ville ta livet sitt denne gangen. Dersom de hadde fortsatt å 

insistere på selvmord, ville det ha satt meg i en enda mer utfordrende situasjon. Jeg ville da ha 

forsøkt å be om vedkommendes kontaktinformasjon, for å kunne kontakte akuttmedisinsk 

hjelp i nærheten eller oppfordre vedkommende til å selv ta kontakt med akuttmedisinsk hjelp.  
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3 Om utvalget 
3.1 Hvem er de? 
Alder, kjønn og sosial bakgrunn 

Alle bloggerne er kvinner i alderen 18-29 år, med en gjennomsnittsalder på 22,5. Fire av 

informantene er fra Norge, to er fra Sverige, to er fra Storbritannia, en er fra Frankrike og en 

er fra Singapore. Seks av bloggerne bor i egen bolig, tre bor sammen med en eller to foreldre 

og én bor på institusjon. Tre informanter har samboere eller er gift. Fem informanter skriver 

om at de går på skole, blant disse får én hjemmeundervisning og én går på spesialskole. En av 

informantene er aktiv i jobb, en er sykemeldt og en er ufør. 

Kontakt med helsevesenet 

Sju av informantene var innlagt på psykiatrisk akutt- og/eller døgnpost under deler av eller 

hele perioden på til sammen ett år som datamaterialet er hentet fra. Minst tre av disse ble 

tvangsinnlagt. To ble innlagt akutt på grunn av henholdsvis alvorlig selvskading og et 

selvmordsforsøk. En av informantene var i hyppig kontakt med legevakt i forbindelse med 

selvskading under den samme perioden. To skriver om at de tar antidepressiva, to tar 

sovemedisin, en tar antipsykotika og en tar lithium.  

Diagnoser 

Alle informantene har fått flere diagnoser i løpet av livet. Antallet spenner fra to til sju 

diagnoser hver. I snitt har hver av informantene fått 3,1 diagnoser i løpet av livet. Når det 

gjelder antallet diagnoser i tidsrommet bloggtekstene er skrevet, er spennet fra én diagnose til 

fem. Anoreksia nervosa og bulimia nervosa er de hyppigste diagnosene blant informantene. 

Emosjonelt ustabil/borderline personlighetsforstyrrelse, Asperger syndrom, alvorlig depresjon 

og alkoholavhengighet er de nest hyppigste. Tabell 3.1 gir en oversikt over fordelingen av 

diagnoser blant informantene. 
Tabell 3.1 
DIAGNOSE	 ANTALL	

Alkoholavhengighet	 3	

Alvorlig	depresjon	 3	

Anoreksia	nervosa	 4	

Asperger	syndrom	 3	

Atypisk	depresjon	 1	

Bakteriefobi	 1	
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Bulimia	nervosa	 4	

Emosjonelt	ustabil/borderline	PF	 3	

Generalisert	angstlidelse	 2	

Hyperkinetisk	forstyrrelse,	uspesifisert	 1	

Panikkangst	 1	

Psykose	 1	

PTSD	 2	

Schizoaffektiv	lidelse	 1	

Sosial	angst	 1	

Tvangslidelse	 1	
 
Overgrep og seksualitet 

Fem av informantene forteller om seksuelle overgrep. Tre av dem har vært utsatt for 

voldtekt, mens to har vært utsatt for incest. Én forteller om en seksuell erfaring som førte til 

mobbing og psykiske plager i ettertid. 

Selvskading og suicidalitet 

Fire av informantene oppgir når de skadet seg selv første gang. Den gjennomsnittlige 

debutalderen for disse er 11,5 år, hvorav den yngste var seks år og den eldste var 16 år første 

gang. Alle har kuttet seg så alvorlig at de har fått arr i etterkant. Andre metoder som nevnes er 

å bite seg selv, klype seg, dunke kroppen eller hodet mot noe hardt, ta overdoser, knivstikke 

seg selv, tappe blod, ha sex med eldre menn, påføre seg brannsår og bruke etsende midler på 

huden. Ni av ti informanter har hatt selvmordstanker og forsøkt å ta sitt eget liv en eller flere 

ganger. 

3.2 Hva skriver de om? 
Da jeg leste gjennom de 1.710 blogginnleggene som utgjør datamaterialet mitt, noterte jeg 

systematisk ned alle tema som informantene tok opp i hver enkelt tekst. Dette gjorde jeg før 

jeg startet med den tematiske analysen av ett av disse temaene, nemlig informantenes møter 

med helsevesenet. Det ville være utenfor denne studiens hensikt å gjengi alle disse temaene. 

Samtidig gir de viktig informasjon om hvem informantene er og hva som opptar dem. Jeg har 

valgt ut de temaene som er oftest omtalt og regnet ut en gjennomsnittlig prosentandel for hvor 

ofte bloggerne skriver om disse temaene. Disse tallene står oppført på neste side i tabell 3.2.  

Møter med helsevesenet er det temaet bloggerne skriver mest om. Gjennomsnittlig 

inneholder 44 prosent av innleggene i hver blogg beskrivelser av helsevesenet. Dette sier oss 
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at blogger kan være en rik kilde til informasjon om hvordan pasienter som selvskader 

opplever møter med helsevesenet. Det sier oss også at disse opplevelsene gir dem et behov for 

å formidle. En svakhet ved tallene er at jeg i to tilfeller gikk tilbake i tid og valgte meg 

perioder der informantene skrev mer om møter med helsevesenet. Samtidig leste jeg også da 

alle tekster som var skrevet i løpet av hver av de tolv månedene jeg valgte meg, uavhengig av 

hva de handlet om. Jeg vurderer det derfor likevel slik at disse tallene gir et representativt 

bilde av hvilke tema informantene blogger mest om. 

Følelser er et annet tema som går igjen, og den følelsen bloggerne skriver mest om er 

angst. Dette sier oss noe om at informantene lever med et affektivt ubehag som de trenger å 

formidle. Det er verdt å merke seg at det generelt er alvorlige tema disse bloggerne skriver 

mest om. Vi kan tenke oss at bloggen blir en kanal for å få utløp for tanker og følelser som er 

vanskelige å dele direkte med andre, men som informantene samtidig kan ha et sterkt behov 

for å dele. Dette samsvarer med forskning som tyder på at Internett blir en kanal å åpne seg 

gjennom, som et alternativ til å søke hjelp (Daine et al., 2013). 

 
Tabell 3.2 
TEMA FREKVENS* 

Angst 13 %                                                    (10/10) 

Blogging 5 %                                                        (6/10) 

Familie 15 %                                                    (10/10) 

Følelser 42 %                                                    (10/10) 

Møter med helsevesenet 44 %                                                    (10/10) 

Selvmordstanker 11 %                                                     (9/10) 

Selvmordsforsøk  7 %                                                      (9/10) 

Selvskading 29 %                                                    (10/10) 

Skole 9 %                                                        (7/10) 

Spiseforstyrrelser og problemer med mat 14 %                                                      (7/10) 

Vennskap 7 %                                                        (9/10) 
* Prosenttallet er gjennomsnittlig prosentandel av bloggernes tekster som inneholder dette temaet. Antall 
bloggere som omtaler temaet står i parentes.  
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4 Resultater 
I denne delen vil jeg kortfattet presentere resultatene fra den tematiske analysen av 50 

utvalgte tekster. Den tematiske analysen illustreres med sitater fra bloggerne. Jeg har valgt ut 

de sitatene som jeg opplever gir en best mulig representasjon av hvordan temaet kommer til 

uttrykk hos alle som skriver om det, samtidig som de kan illustrere variasjon i hva de ulike 

bloggerne skriver om temaet. Når et tema beskrives hos alle bloggerne eller alle utenom én, 

skriver jeg ”alle”. Dersom temaet beskrives hos mer enn halvparten av bloggerne skriver jeg 

”flertallet av”. Når det beskrives av under halvparten, men av to eller flere, skriver jeg 

”noen”. Dette samsvarer med hvordan Hill og medarbeidere (2005) anbefaler å markere 

frekvens i kvalitativ forskning. Nøyaktig frekvens for alle tema presenteres i vedlagte tabell. 

Jeg har valgt å kort definere temaene i starten av hvert delkapittel, for så å illustrere funnene 

med utvalgte sitater og til slutt oppsummere funn. 

4.1 Selvskadingens funksjon 
Alle bloggerne skriver noe om hvilken funksjon selvskadingen har. De funksjonene som 

peker seg ut er å håndtere negative følelser og straffe seg selv.  

Håndtere negative følelser 
Alle informantene oppgir at de skader seg selv for å håndtere negative følelser. Tekstene 

handler om sinne, frustrasjon, skam, skyld, frykt, angst og tristhet. I tillegg skriver de om 

følelser som beskrives som smertefulle og vanskelige, uten at følelsen er direkte navngitt. 

Selv om det informantene skriver om kan defineres ulikt, som affekter, følelser eller 

emosjoner, velger jeg å betegne alt her som følelser fordi informantene bruker dette ordet 

selv. Emma skriver at hun skader seg for å flytte oppmerksomheten bort fra negative følelser: 

Både	før	og	nå	har	jeg	kuttet	meg	for	å	få	bort	følelser	som	har	vært	vonde	og	
skumle	å	kjenne	på.	Det	å	skade	meg	selv	eller	si	stygge	ting	til	meg	selv	flytter	
oppmerksomheten	over	på	noe	annet.	

Emilie forteller at hun skader seg selv for å distrahere seg fra angst: 

Den	fysiske	smerten	kunne	flytte	oppmerksomheten	min	i	noen	sekunder.	Dette	
var	en	smerte	som	jeg	kunne	se	og	forstå.	Jeg	kunne	stelle	såret	og	se	det	gro	etter	
som	dagene	gikk.	Slik	var	det	ikke	med	den	psykiske	smerten.	Den	ville	aldri	gro.	
Jeg	kunne	ikke	se	den,	kontrollere	den	eller	håndtere	den.	

Også Maja beskriver en form for flukt: 

Ofte	føler	jeg	for	å	forsvinne	og	åpner	årene	mine	i	håp	om	at	jeg	er	tom	for	blod	
neste	morgen.	Så	langt	har	jeg	ikke	lyktes.		
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Informantene beskriver på ulike måter hvordan de forsøker å komme bort fra negative følelser 

gjennom selvskading, og bruker for eksempel uttrykk som å ”distrahere seg fra”, ”flykte fra” 

og ”bli kvitt”. Noen bruker ordet ”følelse”, mens andre beskriver det som en mer 

udifferensiert indre smerte. Indre smerte framstår som vanskelig å regulere og håndtere, mens 

den ytre smerten virker lettere å forholde seg til. Noen av informantene beskriver konkret at 

det er vanskelig å vise og sette ord på følelser, og for noen blir selvskading også en reaksjon 

på interpersonlige problemer. Hos noen beskrives flukten fra negativ affekt som en 

avhengighet.  

Selvstraff 
Flertallet beskriver at selvskadingen også er en form for straff, enten for måten de selv er 

på eller for noe de har skyldfølelse for. Emilie skriver dette om å la menn utnytte henne 

seksuelt som en form for selvskading: 

Selvskadingen	var	en	straff	for	at	jeg	var	ei	ekkel	og	verdiløs	jente.	Jeg	dugde	ikke	
til	noe	annet	enn	å	bli	utnyttet,	og	fikk	stadig	bekreftelse	på	det.	

Nora bruker selvskadingen som en straff for vonde hendelser: 

Hver	gang	foreldrene	mine	kranglet	eller	var	uenige,	tok	jeg	på	meg	skylden.	Jeg	
klorte,	rispet	eller	klippet	meg	selv	med	saks.	

Når psykiateren spør Pia om hvorfor hun skader seg, svarer hun: 

Jeg	gjør	det	for	å	straffe	meg	selv,	og	for	å	få	benådning.	

Ikke alle beskriver konkret hvorfor de opplever at de fortjener å straffes, men noen trekker 

fram at de straffer seg selv fordi de føler seg verdiløse. Noen av informantene har også indre 

stemmer som kommanderer dem til å skade seg. Disse omtales blant annet som ”indre 

demoner” eller ”monstre”.  

4.2 Hjelpers holdning 
En holdning defineres som en ”vedvarende beredskap til å reagere positivt eller negativt 

overfor spesielle objekter, ideer og verdier” (Teigen, 2012, 1. avsnitt). Alle bloggerne skriver 

om hvordan hjelpere tenderer til å reagere overfor dem. Dette temaet har jeg valgt å dele inn i 

positive og negative holdninger.  

Negative holdninger 
”Negative holdninger kan føre til at man er motvillig, mistenksom eller uinteressert. En 

negativ holdning til mennesker kan innebære at man trekker seg unna eller viser liten 

interesse” (Bostad & Paulsen, u.å., 5. avsnitt.). Alle informantene beskriver negative 



	 28	

holdninger fra hjelperne. Cecilie beskriver holdningene på legevakten som en del av 

selvskadingen:  

Hvis	jeg	kutter	så	dypt	at	jeg	må	sy,	så	klarer	jeg	uten	tvil	å	holde	meg	våken	
gjennom	natten.	Jeg	får	også	fordømmelsen	og	nedlatenheten	fra	de	ansatte	på	
legevakta.	Jeg	kommer	til	å	ha	noe	som	gjør	vondt	en	stund.	Og	enda	et	arr,	noe	
jeg	har	fortjent.	

Emilie har fått høre fra mange at selvskading er et valg:  

Det	er	mange	som	sier	at	mennesker	som	skader	seg	selv	bare	har	seg	selv	å	takke:	
”Du	velger	selv	å	skade	deg.	Det	betyr	jo	også	at	det	er	din	egen	feil.”	

Ella beskriver en episode der hun nektes behandling av en sykepleier: 

Etter	å	ha	sett	på	journalen	min,	nektet	hun	å	sy	sårene	mine.	Hun	begrunnet	det	
med	at	jeg	hadde	skadet	meg	selv,	og	bare	kom	til	å	gjøre	det	igjen.	Derfor	var	det	
bortkastet	tid.	Jeg	hadde	mange	og	store	sår,	men	hun	nektet	til	tross	for	det.	
Sykepleieren	som	hadde	fulgt	meg	til	akuttmottaket	stilte	spørsmålstegn	ved	
dette.	Svaret	vi	fikk	var:	”Vi	syr	ikke	sånne	som	deg	her”.	Jeg	har	fortsatt	stygge	arr	
fordi	sårene	mine	ikke	ble	sydd	igjen.	

 Halvparten av bloggerne beskriver også en mer spesifikk negativ holdning, som består i 

at hjelperne oppfatter selvskadingen som uttrykk for et oppmerksomhetsbehov. I 

Bokmålsordboka (2016b) betegnes oppmerksomhet som å være interessert i eller konsentrert 

om noe, eller som å være høflig overfor eller vise omtanke for noen. Emma forteller om da 

hun bodde på en institusjon og skadet seg selv for første gang: 

Da	de	ansatte	oppdaget	at	jeg	hadde	skadet	meg	selv,	tror	jeg	ikke	at	de	skjønte	
alvoret.	Jeg	fikk	ingen	reaksjon,	de	bare	så	litt	bort	på	meg.	Det	jeg	trengte	da	var	
litt	omsorg,	bare	det	å	få	en	klem	som	gjorde	meg	roligere.	Men	jeg	fikk	ingenting	
fra	dem.	

Sara skriver at hun ikke skader seg for å ta av legens tid eller få trøst: 

Hør	meg	på	at	jeg	ikke	selvskader	for	å	gi	deg	en	dårlig	dag,	mer	å	gjøre	eller	ta	av	
tiden	din.	Hjelpen	jeg	får	er	ingen	selvfølge	for	meg.	Jeg	har	stor	respekt	og	
takknemlighet	for	den	hjelpen	som	finnes.	Jeg	regner	ikke	med	å	bli	degget	for	og	
trøstet,	noe	jeg	heller	ikke	vil.	Jeg	ønsker	meg	ingenting.	Bare	at	du	prater	med	og	
hører	på	meg.	At	du	møter	meg	som	et	menneske.	

Pia skriver at hun får en ”mild reaksjon” fra legen etter å ha skadet seg selv alvorlig: 

Jeg	tror	det	er	meningen	at	de	ikke	skal	reagere,	for	det	vil	bare	utløse	betingede	
responser	hos	meg.	Altså	at	jeg	gjør	det	igjen	for	å	få	legens	reaksjon.		

 Det kan virke som at ordet ”oppmerksomhet” har fått en negativ klang for disse 

informantene, og at det handler om å kreve for mye fra hjelperne. Selv gir de uttrykk for at de 
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ikke trenger mer enn andre pasienter. 

Noen av bloggerne beskriver hvordan holdningen de blir møtt med leder til at de føler 

seg verre. Sara skriver om hvordan besøkene på legevakten ofte har vært en verre opplevelse 

enn selvskadingen, på grunn av holdningen blant de som jobber der: 

En	slik	opplevelse	var	da	legen	hadde	jobbet	i	mange	timer	og	hadde	hodepine.	
Han	spurte	om	jeg	mente	det	var	rettferdig	at	han	måtte	sy	meg	da.	Til	slutt	
gjorde	han	det,	mens	tårene	mine	rant.	

Emilie skriver at en hard, kald eller nonchalant holdning ikke hjelper henne:  

Det	gjør	meg	ikke	bedre	å	bli	behandlet	som	en	vanskelig	og	slitsom	person.	Jeg	
blir	heller	verre	og	skader	meg	selv	mer	enn	før.	

Informantene beskriver å bli dømt, få høre at selvskadingen er noe de selv kontrollerer 

og ikke bli tatt på alvor. Noen opplever at de får liten eller ingen reaksjon fra hjelperne. Det er 

som om selvskadingen er noe de gjør mot hjelperne, framfor mot seg selv, og at de derfor må 

straffes for det. Det er ingen selvfølge for dem at de får hjelpen de trenger og blir møtt med 

respekt og uten diskriminering, slik helselovgivningen skal garantere (pasient- og 

brukerrettighetsloven, 1999). Et annet kjennetegn ved de opplevde holdningene er at hjelper 

tror lite på bedring og forventer gjentakelse. For noen fører de negative holdningene til at de 

føler seg dårligere. Halvparten beskriver hjelpere som tolker selvskading som et 

oppmerksomhetsbehov, noe de selv ikke kjenner seg igjen i. Noen opplever å bli behandlet 

mer som et objekt enn som et menneske. 

Positive holdninger 
Alle bloggerne beskriver også situasjoner der de er blitt møtt med en positiv holdning. 

Bostad og Paulsen (u.å., 5. avsnitt) definerer positive holdninger slik:  

Positive	holdninger	fører	gjerne	til	at	man	er	åpen	og	interessert,	og	at	man	viser	
respekt.	En	positiv	holdning	til	mennesker	innebærer	et	ønske	om	å	bli	kjent	med	
andre	mennesker.	Man	vil	forstå	dem	og	være	sammen	med	dem.		

Sara skriver dette om legene som møter henne med slike holdninger:  

Jeg	verdsetter	at	du	er	tålmodig	og	omsorgsfull.	Det	å	bli	møtt	på	en	god	måte	gjør	
meg	virkelig	mye	roligere.		

Ella trekker fram opplevelser av det hun kaller ”enkle gode handlinger”:  

En	sykepleier	nektet	å	akseptere	unnskyldningen	min	for	at	jeg	kastet	bort	tiden	
hans.	Han	mente	at	det	bare	var	et	symptom	på	lidelsen	min.	Han	var	forsiktig	da	
han	sydde	igjen	såret	mitt,	og	behandlet	meg	med	respekt	og	verdighet.	I	tillegg	
fikk	han	meg	til	å	le.	
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Sofie forteller om en god samtale med en sykepleier: 

Nå	har	jeg	snakket	med	en	veldig	snill	og	forståelsesfull	sykepleier	i	en	hel	time.	Vi	
snakket	om	alt	fra	røyking	til	raseri,	fysisk	aktivitet	og	pusteteknikker.	Det	var	så	
fantastisk	å	kunne	prate	med	henne	om	alt.	Ofte	snakker	jeg	bare	med	dem	om	
sykdom	og	medisiner.	Mitt	jeg	er	så	mye	mer	enn	psykisk	sykdom.	Bak	alt	som	er	
sykt	finnes	jeg.	

For informantene viser positive holdninger seg gjennom enkle handlinger som får dem til 

å føle seg menneskelig og tatt på alvor. Hjelperne tar seg tid til å trygge og prate, tåler å høre 

hva pasientene har å si, og kan behandle dem med respekt og menneskelighet. Det innebærer 

også å snakke om andre ting enn sykdom og å kunne spøke og le.  

4.3 Behov i behandling 
Alle informantene skriver om hva de trenger fra hjelperne. Undertema som peker seg ut er 

samtale, forståelse, spontan fysisk omsorg, informasjon og medisinering.  

Samtale 
Flertallet av informantene beskriver et behov for at noen snakker med dem om hvordan de 

har det. Sara skriver om en sykepleier som tar seg tid en natt hun kjenner på sterk uro: 

Jeg	åpner	opp	og	slipper	ut	det	mørket	som	ligger	og	presser	aller	dypest	inne	i	
meg.	Det	gjør	jeg	nesten	aldri,	fordi	det	er	for	mørkt	å	vise	til	andre.	Men	hun	får	
se	det,	og	hun	blir	ikke	redd.		

Emma skriver om at hun trenger samtalene med terapeuten sin: 

Samtalene	med	deg	er	noe	av	det	jeg	trenger	mest	akkurat	nå.	Og	så	tar	du	ferie	
når	jeg	trenger	deg.	Du	aner	ikke	hvordan	jeg	strever	for	å	klare	meg	uten	deg.	
Men	jeg	har	behov	for	samtalene,	ellers	går	det	i	feil	retning.	Det	er	hardt	å	vente	i	
en	måned.	

For Ella er det viktigste at noen spør henne om hvordan hun har det: 

Ikke	møt	meg	som	en	diagnose,	men	som	et	menneske	som	har	nådd	den	dypeste	
bunn.	Ta	deg	tid	til	å	snakke	med	meg	og	finne	ut	hva	jeg	føler.	Det	jeg	trenger	
mest	er	ikke	at	du	prøver	å	løse	problemene	mine,	men	at	du	hører	hvor	vanskelig	
jeg	har	det	og	hvor	alene	jeg	føler	meg.	

Det de fleste trenger fra samtalene, er at noen lytter til det vonde de bærer på. Det er som 

om noe presser inne i dem, som de trenger at et annet menneske kan ta imot. 

Forståelse 
Halvparten av informantene skriver om et behov for å bli forstått. Ifølge Bokmålsordboka 

(2016a) kommer ordet ”forstå” fra norrønt, og betyr å ”stå foran noe for å undersøke det”. 
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Flere betydninger av ordet er å ”komme overens med” og ”sympatisere med”. Jeg opplever at 

ordet forståelse hos informantene nettopp rommer det at de blir ”undersøkt” av hjelperen, 

samtidig som hjelperen viser sympati for dem. Slik beskriver Emma sitt ønske for relasjonen 

til psykologen sin: 

Du	kjenner	meg	ikke	helt	ennå,	slik	at	du	kan	lese	meg.	Jeg	håper	at	det	skjer	i	
framtiden.	

Nora opplever at hjelperne bare snakker om alt som skal bli bra: 

Deres	mening	er	at	dette	skal	gå	bra.	De	snakker	og	snakker.	Forstår	de	virkelig	
ingenting?	Jeg	vil	ikke	snakke	og	jeg	har	ingenting	å	si	til	dem.	

Også Sofie beskriver opplevelser av at vonde følelser ikke tas imot og forstås:  

Jeg	husker	ikke	helt,	men	han	sa	noe	om	at	han	tror	jeg	har	det	bedre	nå	enn	i	
ukene	etter	at	jeg	ble	voldtatt.	Det	at	jeg	føler	meg	dårligere,	mener	han	bare	er	
en	følelse	jeg	har	som	ikke	er	riktig.	FAEN	TA	DEG	sier	jeg	bare.	Så	kommer	de	
med	den	gamle	leksa:	”det	blir	bedre”	og	”du	må	holde	deg	i	aktivitet”.	

Emilie beskriver et savn etter forståelse: 

Det	som	skuffer	meg	mest	er	all	hjelpen	jeg	ville	hatt	krav	på	i	undervisningen,	
hvis	jeg	hadde	fått	diagnosen	tidsnok.	Jeg	kunne	fått	gå	på	spesialskoler	med	
ekstra	hjelp.	Og	ikke	minst	–	de	andre	ville	forstå	meg.	

For informantene ser forståelse ut til å innebære å bli sett og akseptert med det de har 

av gode og vonde følelser. Noen formidler også et ønske om å bli forstått uten å måtte 

formidle seg, slik Emma beskriver at hun vil at terapeuten skal ”lese henne”.  

Spontan fysisk omsorg 
For noen av bloggerne er spontan fysisk omsorg viktig. Her definerer jeg spontan fysisk 

omsorg som all omsorg som involverer kroppskontakt mellom hjelper og pasient og som ikke 

er en påkrevd del av behandlingen. Dette er omsorg som uttrykkes spontant og frivillig fra 

hjelperens side. Sara forteller om da hun måtte på legevakten etter å ha skadet seg, og legens 

holdning til henne gjorde at hun begynte å gråte. Så legger sykepleieren hånden sin på kneet 

hennes: 

Jeg	er	helt	utslitt	og	følelsesløs	både	innvendig	og	utvendig,	men	kjenner	varmen	
fra	hånden.	Akkurat	nå	betyr	det	alt	for	meg.	

Ella skriver et åpent brev til helsevesenet på bloggen sin, der hun blant annet ber spesifikt om 

å få fysisk kontakt når hun er innlagt: 
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Du	har	antakeligvis	ikke	lov,	men	menneskelig	kontakt,	bare	en	hånd	på	skulderen	
eller	at	du	setter	deg	ned	sammen	med	meg	(noe	av	det	som	har	hjulpet	meg	mest	
er	når	personale	setter	seg	på	gulvet	ved	siden	av	meg)	gjør	meg	ubeskrivelig	mye	
roligere.	

Enkle fysiske gester som uttrykker ordløs omsorg har stor betydning for de bloggerne 

som skriver om dette. 

Informasjon 
For noen av bloggerne har mangel på informasjon vært vanskelig. I henhold til pasient- og 

brukerrettighetsloven (1999) § 2.5 og § 3.2 har alle pasienter i Norge rett til både en 

individuell plan, til å bli informert om den og til å delta i utarbeidelsen av den 

(Helsedirektoratet, 2015). Nora skriver at hun først ikke fikk vite at det ble laget en 

behandlingsplan for henne. Nå vet hun det, men har ikke sett den: 

Det	er	ikke	rart	at	jeg	blir	tvilende	og	ikke	har	tillit	til	noen	i	hjelpeapparatet.	
Behandlerne	mine	møtes	uten	at	jeg	vet	det.	Jeg	har	ikke	møtt	alle	behandlerne	
heller.	Som	person	er	jeg	veldig	usikker	og	nervøs	overfor	mennesker	rundt	meg.	
Det	vet	behandlerne	mine.	Likevel	gjør	de	dette	mot	meg.		

Emilie fikk beskjed om at alt var normalt med henne da hun gikk i behandling på BUP. Da 

hun som voksen leste journalen sin, forsto hun at diagnosene ble satt uten at hun ble 

informert:  

Skjønte	de	ikke	at	usikkerheten	om	hvor	følelsene	mine	kom	fra	gjorde	at	jeg	fikk	
det	verre?	Jeg	sier	dette	nok	en	gang:	BUP	kunne	sikkert	ha	hjulpet	meg	om	de	
bare	ville.	Men	det	er	tydeligvis	lettere	å	skrive	ut	medisiner	og	satse	på	at	det	
hjelper,	i	stedet	for	å	bruke	penger	på	en	lang	utredning	og	riktig	behandling.	

Mangel på informasjon ser ut til å bidra til at informantene blir mer usikre på og får 

mindre tillit til hjelperne.  

Terapeuten 
Noen av bloggerne skriver om at de trenger terapeuten sin. De fleste går til en psykolog. 

For Lea er timene med psykologen det viktigste som skjer i livet hennes akkurat nå: 

Hun	er	så	viktig	for	meg.	Jeg	vet	at	hun	bryr	seg.	Samtidig	så	er	jeg	bare	pasienten	
hennes.	Livet	hennes	ville	ikke	ha	vært	noe	annerledes	uten	meg,	men	jeg	ville	bli	
knust	om	jeg	ikke	fikk	snakke	med	henne	noe	mer.	

Emma synes at det blir vanskelig når den nye terapeuten hennes drar på ferie: 

Hver	kveld	tenker	jeg	at	jeg	kom	meg	gjennom	enda	en	dag.	Så	teller	jeg	opp	hvor	
mange	dager	det	er	til	jeg	har	neste	time	hos	deg.	Du	har	bare	vært	borte	i	noen	
dager	nå,	og	det	er	over	en	måned	til	du	kommer	tilbake.	
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Sofie savner psykologen som hun hadde på BUP. Hun har en ny psykolog nå som hun synes 

er ok, men som snart skal ut i permisjon. Hun føler ikke at hun har en stabil kontakt: 

Akkurat	nå	så	trenger	jeg	kanskje	ikke	psykoterapi,	men	hva	skjer	om	jeg	blir	
dårlig	igjen?	Det	føles	ikke	som	at	jeg	har	noen.	Jeg	har	venninnene	mine,	men	de	
er	ikke	psykologer.	Jeg	vil	ikke	at	de	skal	ha	det	ansvaret.	Jeg	vil	ha	en	stabil,	
profesjonell	person	med	utdannelse	som	vet	hva	han	eller	hun	prater	om.	

En fast og stabil relasjon til en fagperson virker viktig for disse unge kvinnene. Det er 

vanskelig for dem å gi seg selv den omsorgen de trenger og å romme følelsene sine på egen 

hånd. Det synes også å være en tendens til at de opphøyer terapeuten og nedvurderer sin egen 

evne til å klare seg selv. 

Medisinering 
I tekstene som er valgt ut for analyse er medisinering tematisert hos noen av 

informantene. Ut fra første gjennomlesning av hele datamaterialet, vet jeg at flertallet av dem 

omtaler det. Sofie beskriver mye sinne knyttet til medisinering. Hun har en vrangforestilling 

om at det er gift i medisinene, og det er bare én medisin hun føler seg helt trygg på å ta: 

X	er	den	eneste	medisinen	jeg	tar	frivillig.	Likevel	sier	sykepleieren	til	meg	at	jeg	er	
overmedisinert.	JADA	DET	VET	JEG	MEN	JEG	KAN	IKKE	GJØRE	NOE	MED	DET!	

Det er som om denne ene medisinen er det eneste som kan hjelpe henne, og at hun selv ikke 

har evne til å endre seg ved egen kraft. Pia beskriver på sin side økt medisinering som et tegn 

på at hun begynner å bli dårligere: 

Som	regel	blir	jeg	ikke	så	glad	for	forslag	om	å	øke	medisineringen,	med	mindre	
jeg	er	innlagt	i	psykiatrien,	fordi	det	betyr	at	jeg	trenger	mer	kontroll	over	
humøret	og	hjelp	med	suicidaliteten.	

Emilie beskriver medisiner som en billig løsning:  

Jeg	er	så	drittlei	av	angst,	depresjon	og	panikk.	Jeg	vil	bare	at	det	skal	bli	borte.	
Noen	skulle	ha	laget	en	mirakelkur	som	tar	bort	alt.	Særlig	fordi	medisiner	er	det	
eneste	psykisk	helsevern	har	å	tilby.	

Informantene synes å ha et ambivalent forhold til medisiner. De beskriver blant annet 

medisiner som en ”billig løsning” på psykiske problemer, som et tegn på forverring av egen 

psykisk lidelse og som en hjelp til å bli bedre. 

Be om hjelp selv 
Noen av informantene forteller om hvordan det er for dem å aktivt be om hjelp selv. To av 

dem beskriver en klar ambivalens knyttet til det. Sara deler en god opplevelse. Hun er blitt 
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oppfordret til å ringe legevakten før hun blir så dårlig at hun skader seg, og en dag prøver 

hun: 

Jeg	har	erfart	noe	livsviktig.	Det	finnes	en	annen	mulighet,	det	går	an	å	spørre	om	
hjelp.	Det	må	ikke	ende	opp	med	at	jeg	skader	meg	og	må	sys.	I	alle	fall	ikke	hver	
eneste	gang.	

	
Cecilie er splittet over hvorvidt hun skal be om hjelp:  

Det	er	noe	i	meg,	noe	jeg	aldri	har	hørt	i	meg	selv	før,	som	sier	til	meg:	”Gå	og	bli	
innlagt.	Det	er	det	verste	i	verden,	men	det	finnes	i	verden.	Og	du	trenger	å	være	i	
verden.”	Jeg	har	aldri	hørt	meg	selv	si	det	før.	Jeg	hater	det.	Faen	ta	den	delen	av	
meg.	Jeg	skal	dø,	så	jeg	trenger	den	ikke.	

Det er ikke lett for informantene å be om hjelp og de kan bli usikre på hvordan de vil bli 

møtt og om de fortjener hjelpen. Det virker som den konkrete oppfordringen fra hjelperne 

gjorde det lettere i Saras tilfelle. 

4.4 Relasjon til hjelper 
Alle informantene beskriver relasjonen de har til en eller flere hjelpere. Her har jeg valgt å 

inkludere utdrag fra teksten der informanten direkte beskriver relasjonen mellom seg og 

hjelperen. To undertema som peker seg ut er beskrivelser av kvaliteten på relasjonen og av 

hjelperen som en som utfordrer informanten til å tenke eller handle annerledes. 

Relasjonens kvalitet 
Positiv relasjon 

Flertallet av informantene beskriver en god relasjon til én eller flere hjelpere. For Sara er 

det viktig å kjenne hjelperen godt og føle seg trygg på vedkommende: 

Noen	leger	har	lært	meg	å	kjenne,	vet	mer	om	meg	og	bakgrunnen	min.	Disse	
legene	er	generelt	mer	tålmodige	med	meg.	Men	det	er	også	mange	leger	som	jeg	
sjelden	treffer,	og	jeg	verken	vil	eller	klarer	å	snakke	med	alle.	

Nora beskriver en god relasjon til en kvinne som kommer på hjemmebesøk: 

Hun	er	som	en	mormor	som	bryr	seg	oppriktig	om	meg.	Jeg	er	blitt	skikkelig	glad	i	
henne	og	kan	snakke	med	henne	i	flere	timer	om	alle	mulige	ting.	Hun	klarer	å	få	
meg	til	å	le,	smile	og	være	glad.	

Ella takker flere hjelpere i bloggen sin. Felles for dem er at de har vært tålmodige med henne 

og beholdt håpet på hennes vegne under lange innleggelser: 

Hun	mistet	aldri	troen	på	meg,	selv	når	jeg	ga	opp,	og	hun	ga	meg	alltid	håp	om	at	
livet	kunne	bli	bedre.	
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De positive relasjonene kjennetegnes av genuin omsorg og medmenneskelighet, der 

pasienten opplever å bli behandlet som en likeverdig. De snakker gjerne sammen om mer enn 

bare sykdom, og hjelperen bruker humor i møte med pasienten. De har blitt kjent med 

hverandre og bygget opp tillit over tid. Disse relasjonene kan gi assosiasjoner til en 

vennskapsrelasjon. Informanten beskriver en opplevelse av å bli sett som et helt menneske, 

ikke bare som en syk pasient. Relasjonen gir rom for både godt og vondt.  

Negativ relasjon 

Noen av informantene forteller også om negative relasjoner. Maja skriver om at hun 

egentlig skal treffe psykiateren sin hver uke, men likevel ikke blir prioritert: 

Jeg	har	bare	én	time	i	uka,	men	ser	ham	nesten	aldri.	Det	irriterer	meg	litt.	Men	
det	går	fort	over.	

Nora har få hjelpere rundt seg som hun klarer å snakke med:  

Aner	ikke	hva	jeg	skal	ta	meg	til,	hvem	jeg	kan	snakke	med	eller	tro	på	lenger.	
Moren	min	er	den	eneste	jeg	virkelig	har	tillit	til.	Derfor	forteller	jeg	alt	til	henne.	

Sofie forteller om en hjelper som hun ikke opplever kan ta imot de vonde følelsene hennes: 

Han	er	morsom	å	være	sammen	med	og	snakke	med	når	jeg	har	det	greit.	Men	når	
jeg	har	det	dårlig,	er	han	helt	dum	i	hodet.	Det	virker	ikke	som	han	hører	ett	ord	
av	det	jeg	sier.	

Beskrivelsene av negative relasjoner skildrer hjelpere som ikke tar seg tid og som 

tilsynelatende ikke klarer å ta imot negativ affekt. Det er færre beskrivelser av negative enn 

positive relasjoner hos bloggerne. Beskrivelsene er heller ikke like rikholdige som når 

positive relasjoner beskrives.  

En som utfordrer 
Flertallet av informantene omtaler en eller flere hjelpere som utfordrer dem til å tenke 

eller handle annerledes. Emma beskriver det som om terapeutens utfordringer gir henne lyst 

på flere: 

Terapeuten	vil	trekke	fram	følelser	i	meg	som	jeg	gjemmer	bort,	spørre	meg	om	
ting	jeg	aldri	har	tatt	stilling	til	og	få	meg	til	å	tenke	over	ting	jeg	ikke	har	tenkt	
over.	Jeg	vil	slutte	å	medisineres	og	virkelig	kjenne	på	de	”farlige	følelsene”	igjen.	

Cecilie skriver at hun skal fortelle terapeuten om selvmordsplanen, fordi hun vet han vil 

utfordre den: 

Jeg	vil	fortelle	ham	om	den	detaljerte	planen.	Jeg	tror	det	er	bra.	Han	pleier	å	se	
ting	klarere.	I	alle	fall	er	ikke	øynene	hans	tåkelagt	av	depresjon.	
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Leas terapeut utfordrer henne til å komme i kontakt med barnet i seg:  

Jeg	blir	alltid	så	sårbar	når	vi	snakker	om	mitt	indre	barn,	selv	om	vi	ikke	kommer	
inn	på	overgrepene	jeg	ble	utsatt	for.	Jeg	følte	at	jeg	lukket	meg,	som	om	jeg	måtte	
beskytte	meg	fra	nærhet	til	henne.	Hun	la	merke	til	det	og	spurte	meg	hvorfor,	
men	jeg	visste	ikke	hvordan	jeg	skulle	beskrive	det.	

Det ser ut til at disse informantene bygger gode relasjoner med hjelpere som kan speile og 

validere, men samtidig også utfordre dem. De fleste omtaler utfordringene som positivt og 

som noe de ønsker. 

4.5 Affekt i møte med hjelper 
Alle informantene beskriver affekter, følelser og emosjoner som oppstår i møter med 

hjelpere. Her har jeg for enkelhets skyld ikke skilt mellom disse tre kategoriene, men betegner 

alt som affekt. De fleste av tekstene kan sies å ha et latent affektivt innhold. Jeg har valgt å se 

på beskrivelser som direkte omhandler affekt i relasjon til hjelpere, altså beskrivelser der det 

er åpenbart for meg som leser hvilken affekt som oppstår. Enten fordi affekten navngis i 

teksten eller fordi det brukes ord og uttrykk som åpenbart kan knyttes til bestemte affekter. 

Jeg har funnet at flertallet av informantene skriver konkret om frykt, angst og sinne i møte 

med hjelperne. Det oppstår utvilsomt også positive affekter i møter som beskrives, men disse 

er mer udifferensierte og mindre konkret beskrevet. Frykt, angst og sinne er de affektene som 

kan sies å være gjennomgående og konkret beskrevet hos flertallet. 

Frykt og angst 
Flertallet av informantene beskriver frykt og angst i de utvalgte tekstene. Mens frykt er 

rettet mot et bestemt stimuli, er angst en diffus samling av negativ affekt som forbereder oss 

på mulig fare i framtiden (Barlow, 1991). I og med at begge affektene knyttes til en 

opplevelse av fare, har jeg valgt å kode og omtale dem sammen. Ella beskriver frykten hun 

kjenner under innleggelser: 

Jeg	vil	så	gjerne	be	personalet	om	å	være	forsiktig	med	meg.	De	må	huske	at	selv	
om	jeg	er	utfordrende,	så	er	jeg	knust	på	innsiden.	Jeg	er	aldri	så	sårbar	som	da,	
og	angriper	bare	i	selvforsvar.	

Maja får angst av å snakke med behandlingsteamet på sykehuset: 

Jeg	hadde	det	vondt	etterpå	og	fikk	mye	angst.	Det	er	for	vanskelig	for	meg	å	
snakke	med	personalet.	Jeg	får	behov	for	å	skade	meg.	
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Sofie skriver om et angstanfall hun får under psykose mens hun er innlagt på en 

akuttpsykiatrisk avdeling og hvordan personalet møter det. Hun beskriver medisinering, 

fastholdelse og beltelegging: 

Jeg	roper,	gråter	og	er	sint.	De	skjønner	ikke	at	jeg	holder	på	å	bli	gasset	til	
døde.	Jeg	begynner	å	dunke	hodet	mot	veggen	så	hardt	jeg	klarer.	

Emma skriver om hvordan det er for henne å snakke med psykologen om det hun selv kaller 

”farlige følelser”. Det utløser en frykt som hun har innsett at hun må klare å stå i:  

Jeg	har	nok	en	redsel	for	å	ikke	ha	kontroll.	Jeg	stenger	inne	følelser	som	burde	ha	
vært	sluppet	fri,	og	det	gjør	vondt.	

Hos de fleste informantene knyttes frykt og angst til innleggelser eller til det å skulle 

åpne seg for en terapeut eller en annen hjelper. Noen opplever å ikke bli forstått, og framstår 

som mer skeptiske til å åpne seg igjen. Noen har skremmende opplevelser og assosiasjoner 

knyttet til innleggelser. Angsten er mer diffus og knyttet til negativ affekt som informanten 

trenger å formidle til hjelperne og oppleve at hjelperne kan ta imot. Det framstår som 

informantene strever med å formidle denne angsten til hjelperne. Et par av informantene 

beskriver også hvordan det å utsette seg for skremmende affekt i terapi blir en god form for 

eksponering.  

Sinne 
 Flertallet av informantene beskriver også sinne i møte med hjelpere. Sara opplever 

ofte at hun ikke får gitt uttrykk for sinnet sitt: 

Jeg	er	ikke	redd	for	å	føle	noe,	som	å	være	trist	eller	sint,	men	noen	følelser	klarer	
jeg	ikke	å	kjenne	på.	Fordi	de	er	vanskelige	å	gi	uttrykk	for	og	beskrive.	Sinne	og	
irritasjon	er	sånne	følelser.		

Sara har også erfart at hjelpere har gitt henne tid og rom til å uttrykke sinnet, og av og til har 

hun benyttet muligheten. Da har hun erfart at relasjonene til hjelperne styrkes.  

Emilie er sint over at hun ikke fikk noen diagnose og ikke opplevde å få ordentlig utredning 

og behandling som barn: 

Jeg	ble	innlagt	flere	ganger	på	ungdomspsykiatrisk	avdeling.	De	prøvde	å	få	meg	
til	å	bo	der,	men	jeg	nektet	plent.	Flere	ganger	ble	jeg	altså	tvunget	dit.	Jeg	rømte	
relativt	raskt.	Jeg	hatet	både	stedet	og	de	som	jobbet	der.	

Lea kjenner sinne når sykepleierne undergraver hennes egne forventninger til seg selv: 

De	mange	terapeutene	og	psykiatriske	sykepleierne	jeg	møtte	advarte	meg	mot	å	
være	for	utålmodig.	Jeg	jobbet	så	hardt	i	terapi,	uten	å	bli	bedre.	Svaret	jeg	fikk	
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gjorde	meg	alltid	like	rasende.	”Depresjon	tar	tid	å	bli	kvitt,	gjerne	år,	så	dine	
måneder	er	bare	en	begynnelse.”	

Det framstår som informantenes sinne ofte knyttes til å ikke føle seg sett, forstått eller tatt 

på alvor. 

4.6 Erfaring med diagnose 
Flertallet av informantene skriver om erfaringer med å ha en psykiatrisk diagnose. 

Undertema som skiller seg ut er diagnosen som en forklaring og diagnosen som en belastning.  

Diagnosen som belastning 
Noen av informantene opplever diagnosen som en belastning, det vil si negativt og 

begrensende. Nora ble feildiagnostisert som barn: 

Denne	diagnosen	førte	med	seg	mange	vanskeligheter	for	meg.	Folk	forbinder	den	
ikke	akkurat	med	noe	positivt.	

Ella skriver mye om at diagnosen hennes ble endret fra depresjon til borderline 

personlighetsforstyrrelse, og hvordan hun da opplevde en mer fordomsfull holdning:  

Da	jeg	ble	innlagt	bønnfalt	jeg	dem	om	å	la	meg	gå,	slik	at	jeg	kunne	ta	selvmord.	
Da	forsikret	de	meg	om	at	de	ikke	ville	gi	meg	opp.	Oppholdet	mitt	var	vanskelig	
og	etter	fire	uker	ble	jeg	diagnostisert	på	ny,	med	borderline	
personlighetsforstyrrelse.	Alt	i	måten	de	behandlet	meg	på	endret	seg.	Plutselig	
ble	utsiktene	håpløse	og	de	ga	meg	inntrykk	av	at	de	ville	gi	meg	opp,	likevel.	I	
sterk	motsetning	til	hva	de	tidligere	hadde	sagt.	Selvskadingen	og	
selvmordsforsøkene	ble	nå	tolket	som	manipulasjon	og	rop	om	oppmerksomhet,	i	
stedet	for	et	resultat	av	hvor	alvorlig	deprimert	jeg	var.	Noe	jeg	er	sterkt	uenig	i.	

Emma opplever på sin side at diagnosen blir som en frøkapsel som hun kan gjemme seg i, 

som beskytter henne fra å virkelig utfordre seg selv: 

Er	mitt	eget	selv	så	skjørt	og	lett	å	knekke	som	jeg	selv	tror,	slik	at	jeg	alltid	vil	
sitte	fast	i	denne	frøkapselen?	Blir	jeg	der	for	bestandig,	fordi	jeg	føler	at	jeg	må	
prøve	å	komme	meg	bort	fra	den	farlige	virkeligheten	slik	jeg	selv	tror	den	er?	

Noen av informantene opplever altså at de behandles fordomsfullt av helsepersonell som 

følge av diagnose. To av informantene opplever spesielt fordommer knyttet til emosjonelt 

ustabil personlighetsforstyrrelse (World Health Organization, 2016c) eller borderline 

personlighetsforstyrrelse (American Psychiatric Association, 2013a). De erfarer at hjelpernes 

holdning og atferd overfor dem endrer seg etter at diagnosen er satt. Flere av informantene 

understreker at de er et menneske, ikke bare en diagnose.  
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Diagnosen som forklaring 
Nora skriver om hele prosessen med utredninger fra hun var barn og fram til i dag: 

Nå	som	jeg	er	voksen	tenker	jeg	at	de	satte	den	diagnosen	bare	for	å	gi	en	
forklaring	på	hvordan	jeg	oppførte	meg.	Mens	det	egentlig	var	andre	ting	som	var	
vanskelig	for	meg.	

Nå som ung voksen opplever hun at hun har fått en diagnose som fungerer som en forklaring 

for henne:  

Etter	alle	disse	årene	har	jeg	fått	en	diagnose,	en	personlighetsforstyrrelse,	som	
både	jeg	og	foreldrene	mine	tror	jeg	har	hatt	siden	barndommen.	Det	er	på	grunn	
av	den	at	jeg	har	valgt	slik	jeg	har	gjort	i	mange	situasjoner	gjennom	livet.	Den	
har	formet	meg	til	den	personen	jeg	er	i	dag,	på	godt	og	vondt.	

Emilie fikk ingen diagnoser før i voksen alder, selv om hun slet mye i barndom og ungdom. 

Da hun først fikk diagnosene opplevde hun dem som en lettelse: 

Det	forklarte	hvorfor	hele	livet	har	vært	en	kamp	for	meg.	Endelig	kunne	jeg	
forstå	hvorfor	jeg	ikke	klarte	like	mye	som	alle	andre,	og	ikke	minst	kjenne	at	jeg	
ikke	var	alene	om	å	ha	det	slik	som	jeg	har	det	og	føle	slik	som	jeg	føler.	

Diagnosen blir altså for noen en tiltrengt forklaring på hvorfor livet har vært vanskelig for 

dem. Dette erfarer de som noe godt. 
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5 Diskusjon 
5.1 Studiens hovedfunn 

• Selvskadingens funksjon: Alle informantene oppgir det å regulere og håndtere 

negativ affekt som en funksjon av selvskading. Flertallet beskriver det også som en 

form for selvstraff. 

• Hjelpernes holdning: Alle informantene har opplevd både positive og negative 

holdninger fra hjelpere. Negative holdninger blir oftest beskrevet.  

• Behov i behandling: Samtale med og forståelse fra hjelperen er sentrale behov hos 

flertallet av informantene. Noen uttrykker også at de trenger informasjon, spontan 

fysisk omsorg, relasjonen til terapeuten sin og medisinering.  

• Relasjon til hjelper: Flertallet forteller om positive relasjoner til en eller flere 

hjelpere og har gode opplevelser knyttet til hjelpere som utfordrer dem. 

• Affekt i møte med hjelper: Frykt, angst og sinne er affekter som flertallet av 

informantene konkret beskriver fra møter med hjelpere. 

• Diagnose: Noen av informantene opplever diagnosen som en belastning. Noen 

opplever den som en forklaring på tilstanden de er i og vanskelighetene de har. 

5.2 Diskusjon av hovedfunn 
Selvskadingens funksjon 

For alle informantene er regulering og håndtering av negativ affekt en viktig funksjon av 

selvskadingen. Selvskadingen ser ut til å hjelpe informanten bort fra denne smerten for en 

stund, ved å flytte oppmerksomheten til den ytre smerten. Dette funnet samsvarer med flere 

studier som viser at negativ affekt er en sentral årsak til selvskading, og at håndtering av slik 

affekt blir selvskadingens funksjon (Favazza, 2011; Jacobson & Batejan, 2014; Klonsky, 

2007; Nock & Prinstein, 2004; Sutton, 2007; Walsh, 2012; Øverland, 2006). Funnene kan 

forstås i lys av teori om mentalisering, der selvskadingen sees i sammenheng med brist i 

evnen til å mentalisere. Affekt blir overveldende og pasienten klarer ikke å skille affekten fra 

sitt eget selv (Fonagy et al., 2005). Selvskadingen kan bli et forsøk på å plassere smerten 

utenfor selvet. Funnet kan også harmonere med Linehans (1993) teori om affektiv 

dysregulering. Affekt er noe informantene forsøker å komme bort fra gjennom selvskading, 

framfor noe de har evnen til å regulere adekvat og bruke som informasjon om sitt indre liv. 

Det ser også ut til at selvskadingen kan være kroppsliggjøring av affekt som er vanskelig å 
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konkretisere og dermed håndtere, slik Chandler (2012) foreslår. En av informantene beskriver 

konkret hvordan det er lettere å gjøre noe med ytre fysisk smerte enn indre psykisk smerte. 

For flertallet av informantene ser negativt selvbilde ut til å være en årsak til at de skader 

seg selv. Selvskadingens funksjon blir dermed selvstraff. Dette kan være forenlig med at 

vansker med mentalisering gjør vonde indre opplevelser til et ”alien self” som må straffes 

(Fonagy et al., 2005). Det er en viss empirisk støtte for denne teorien, spesielt blant ungdom 

(Jacobson & Batejan, 2014). Min studie peker i retning av at selvskading kan ha en slik 

funksjon også for unge voksne. Nock (2009) trekker fram tilbøyelighet til selvstraff som en av 

faktorene som kan øke sjansen for selvskading for å håndtere høy stressrespons. Det er 

vanskelig å si om dette er tilfelle for informantene i denne studien, i og med at jeg ikke har 

hatt anledning til å måle stressrespons i forkant av selvskading eller stille dem direkte 

spørsmål om hva slags stress de opplever. Samtidig kan jeg anta at informantenes beskrivelser 

av verdiløshet, skyldfølelse og kritiske indre stemmer er uttrykk for økt emosjonelt stress. De 

forteller også om vanskelige følelser som sinne og frykt, som kan være overveldende. 

Hjelpernes holdning 
Alle informantene forteller om egne subjektive opplevelser av både positive og negative 

holdninger blant hjelpere. Samtidig har jeg funnet flest beskrivelser av negative holdninger. 

Dette harmonerer med konklusjonen i flere litteraturgjennomganger, der både pasienter og 

hjelpere rapporterer om negative og positive holdninger fra hjelpernes side (Clarke et al., 

2014; Karman et al., 2015; McHale & Felton, 2010). Samtidig ser det ut til å være mest 

evidens for de negative erfaringene (Clarke et al., 2014). Dette kan imidlertid være et uttrykk 

for en rapporteringsskjevhet der de negative erfaringene blir mer framtredende for 

informanten i en intervjusituasjon (Clarke et al., 2014), eller når de setter seg ned for å skrive 

et blogginnlegg. Uansett viser resultatene at informantene i denne studien i stor grad har en 

opplevelse av å bli møtt med negative holdninger. Det er viktig å understreke at dette er 

informantenes subjektive opplevelser. Hvilken holdning hjelperne faktisk har, kan ikke denne 

studien si noe om. 

Alle informantene beskriver i mer eller mindre grad opplevelser av å bli diskriminert, 

devaluert, dømt og ikke tatt på alvor. De opplever at hjelperne ikke forholder seg til affekten 

deres, men heller distanserer seg fra den. En kvalitativ studie av Owens og medarbeidere 

(2016) viste også at pasienter som selvskadet ofte opplevde negative holdninger og kjente på 

skam i møte med helsevesenet, noe som resulterte i en selvforsterkende sirkel av skam og 

selvskade. Det å bli møtt på en positiv måte av hjelpere kunne bidra til å bryte denne sirkelen. 
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Noen av bloggerne etterlyser å bli behandlet ”som et menneske” eller gir på andre måter 

uttrykk for en opplevelse av å bli objektifisert. Dette gjenspeiler Maslachs (2003) teori om at 

hjelperen kan depersonalisere pasienten, fordi et objekt er lettere å forholde seg til. Dette kan 

være et resultat av emosjonell overveldelse og utmattelse hos hjelperen (Maslach, 2003; 

Maslach et al., 2001). Noen av informantene beskriver en forverring av egen tilstand som 

følge av holdningene de blir møtt med. Dette samsvarer med den onde sirkelen som Rayner, 

Allen og Johnson (2005) beskriver som et resultat av splitting og projektiv identifikasjon. Vi 

kan forstå dette som at hjelperen ikke evner å mentalisere informantens affekt, men i stedet 

blir påvirket av den selv. Informantene kan få affekten i retur, for eksempel i form av 

avvisning, og de maladaptive antakelsene de har om seg selv kan forsterkes.  

Selv om hjelpere oppfattes som at de har negative holdninger i en situasjon, er det ikke 

sikkert at de faktisk har det. Owens og medarbeidere (2016) fant i en kvalitativ studie at unge 

som selvskader føler seg som ”søppel”. Denne selvopplevelsen tok de med seg i møte med 

hjelperen og tolket hjelperens atferd ut fra den. Dermed kunne de lett tolke hjelperens atferd i 

verste mening, selv om den ikke var vondt ment. Denne mekanismen finner vi igjen i 

Linehans biososiale teori, der ” (...) early vulnerability interacts with learning history to shape 

and maintain dysregulated emotional, behavioral, interpersonal, and cognitive aspects of the 

”self” (...) ” (Crowell, Beauchaine, & Linehan, 2009, s. 12). Også informantene i gjeldende 

studie har negative selvoppfatninger, og vi kan tenke oss at de tolker hjelpere som negativt 

innstilt til tross for at hjelperne ikke har negative intensjoner. Dette blir viktig for hjelpere å 

være bevisst på, samtidig som de ikke kan forventes å ta ansvaret for slike tolkninger.  

Flertallet av informantenes beskrivelser skildrer hjelperes oppfatning av selvskading som 

noe informanten har kontroll over. Dermed kan det også oppfattes som noe de gjør mot 

hjelperne, og derfor må straffes for. National Institute for Health and Clinical Excellence 

(NICE) brukte fokusgrupper med pasienter under arbeidet med å utarbeide retningslinjer for 

behandling av selvskading, og også disse informantene fortalte om straffende atferd fra 

hjelperne (Pitman & Tyrer, 2008). Dette står i kontrast til at selvstraff ser ut til å være en 

funksjon av selvskadingen for flertallet av informantene. Funnene kan settes inn i Weiners 

(1980) modell om hvordan attribusjon av årsak til atferd påvirker vår vilje til å hjelpe andre. I 

denne modellen er det sammenheng mellom attribusjon av kontroll over atferden til pasienten 

og negativ affekt og motvilje mot å hjelpe. Flere av utsagnene som informantene gjengir tyder 

på at hjelperne tilskriver informantene en slik kontroll. Noen av informantene beskriver også 

at hjelperne antar at de kommer til å gjenta selvskadingen, og at det dermed ikke er vits i å 

hjelpe dem. Ifølge Weiners (1980) teori henger også en antakelse om gjentakelse sammen 
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med negativ affekt og motvilje mot å hjelpe. Tekstene inneholder flere eksempler på at 

hjelperne er motvillige til å hjelpe eller holder hjelp tilbake. Dette samsvarer med resultatene i 

en studie av Mackay og Barrowclough (2005), som fant støtte for Weiners modell blant 

ansatte på medisinske akuttmottak. Flere studier av hjelperes holdninger påpeker 

sammenhengen mellom negative holdninger hos hjelpere og hjelpernes attribusjoner av 

kontroll over atferden og antakelse om sannsynlighet for gjentakelse (Clarke et al., 2014). I 

denne sammenhengen er det verdt å påpeke at de begrepene som oftest brukes om selvskading 

definerer fenomenet som en villet handling. Man kan spørre seg om dette også påvirker 

hjelpernes attribusjon av kontroll i møte med informantenes atferd. 

Alle informantene beskriver også opplevelser av gode holdninger fra hjelpere. I lys av 

teori om mentalisering kan vi kanskje si at disse hjelperne viser tegn til mentaliseringsevne, 

og klarer å speile informantenes affekt på en markert og empatisk måte (Fonagy et al., 2005). 

Samtidig beskrives de også som samtalepartnere som spøker og ler og snakker om andre ting 

enn selvskading og sykdom. Det virker som de klarer å se pasientene som hele mennesker og 

unngår å falle i den fellen å distansere seg og gjøre dem til objekter. Deres måte å respondere 

på ser ut til å være validerende (Linehan, 1993), i den forstand at informanten opplever at 

hjelperen rommer deres affektive tilstand samtidig som de får være ”mer enn bare sykdom”.  

Vi kan spørre oss om negative holdninger først og fremst skyldes et interpersonlig 

samspill mellom to aktører, eller i hvor stor grad samfunnet med sine normer og fordommer 

også virker inn. Kanskje gir hjelpere mer etter for emosjonell utmattelse i møte med denne 

pasientgruppen, som bryter en norm om å ikke påføre seg selv skade og som er utsatt for 

stigma både fra helsepersonell og samfunnet generelt (National Institute for Health and Care 

Excellence, 2011). I en litteraturgjennomgang påpeker også Sheehan, Nieweglowski og 

Corrigan (2016) at borderline er blant de mest stigmatiserende personlighetsforstyrrelsene, og 

at disse pasientene ser ut til å møte størst stigma blant helsearbeidere. 

Behov i behandling 
Generelt vet man lite om hvilke behov unge pasienter som selvskader har i møte med 

helsevesenet (Owens et al., 2016). I denne studien er samtale med hjelperen og forståelse et 

sentralt behov for flertallet av informantene. Noen tematiserer også behov for tid, spontan 

fysisk omsorg, informasjon, relasjonen til terapeuten sin og medisinering. Noen informanter 

beskriver en ambivalens knyttet til å be om hjelp. 

Informantenes behov for samtale innebærer både å snakke om det som er vondt og om 

helt andre hverdagslige ting. Vi kan tenke oss at dette gjenspeiler et behov for å regulere og 
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sette ord på både negativ og positiv affekt i en trygg relasjonell ramme og oppleve at 

relasjonen kan romme dette (Fonagy et al., 2005; Linehan, 1993). Behovet for forståelse kan 

tyde på vansker med å formidle følelser til andre og dermed også føle seg forstått (Fonagy et 

al., 2005). Noen beskriver det som spesielt godt å bli forstått uten å måtte formidle seg. Dette 

kan forstås både i lys av Fonagy og medarbeideres teori om mentalisering (Fonagy et al., 

2005) og Linehans (1993) teori om affektiv dysregulering. Et viktig aspekt ved begge disse 

teoriene er hvordan tidlige omsorgsgivere ikke har klart å hjelpe barna med å forstå sine indre 

liv, og skille dette indre livet fra det ytre (Fonagy et al., 2005; Linehan, 1993). Vi kan tenke 

oss at de behovene som informantene i denne studien uttrykker, like gjerne kan være barns 

behov fra sine nære omsorgsgivere: ”Snakk med meg, forklar meg, gi meg tid og nærhet”. 

Samtidig gir noen av informantene uttrykk for at det er vanskelig for dem å be om hjelp og de 

er usikre på om de fortjener den. Kanskje blir det da ekstra utfordrende for hjelpere som er i 

kontakt med dem å få tak i hva behovene deres er.  

Som nevnt beskriver halvparten av informantene en negativ holdning fra hjelperne knyttet 

til å ønske oppmerksomhet. Vi kan spørre oss hva informantene og hjelperne legger i ordet 

oppmerksomhet. Ut fra de behovene som pasientene skildrer, er det tydelig at de trenger en 

form for oppmerksomhet. Samtidig kan dette behovet kanskje tilsvare det behovet enhver 

person ville ha. En god omsorgsgiver setter også grenser for seg selv. Ifølge både Fonagy 

(2005) og Linehan (1993) er det viktig at hjelperen validerer pasientens affekt, uten å bli 

verken overinvolvert eller for distansert.  

Owens og medarbeidere (2016) gjorde en kvalitativ studie av kommunikasjon mellom 

unge med selvskadingsproblematikk på et internettforum, der de fant at pasientene ikke 

krevde spesialbehandling, men først og fremst ønsket å bli behandlet som alle andre pasienter, 

med åpenhet, varme og respekt. Dette harmonerer med funn i gjeldende studie. Enkle fysiske 

gester som uttrykker ordløs omsorg har også stor betydning for de bloggerne som skriver om 

dette. 

Relasjon til hjelper 
Flertallet av informantene beskriver gode relasjoner til hjelpere. Dette er hjelpere som tar 

seg tid, søker å forstå og henvender seg til pasientene som hele mennesker med både gode og 

vonde følelser som trenger å ivaretas. Disse hjelperne framstår med gode holdninger. Også 

dette funnet kan settes i sammenheng med teori om mentalisering og affektregulering (Fonagy 

et al., 2005; Linehan, 1993). Disse hjelperne ser ut til å kunne gi en empatisk og markert 

speiling av informantenes affekt, og slik bidra til å bygge opp pasientenes egen kapasitet til 
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mentalisering (Fonagy et al., 2005). Vi kan også si at de validerer pasienten i tråd med 

Linehans (1993) anbefaling. Kanskje spesielt ved at de får informantene til å føle at de er 

”mer enn bare sykdom”. De gode relasjonene kjennetegnes også av at hjelperne har bygget 

relasjonen over tid. Saunders og medarbeidere (2012) fant mer negative holdninger til denne 

pasientgruppen blant leger enn blant psykiatriske sykepleiere. Dette forklarer de blant annet 

med at sykepleierne på avdelingene har mer tid til å bygge terapeutiske relasjoner.  

Flertallet av informantene beskriver hjelpere som utfordrer dem til å tenke eller handle 

annerledes. For de fleste er dette en positiv erfaring, som ser ut til å gi mestring. Noen skriver 

konkret at dette er noe de ønsker. Beskrivelsene av gode relasjoner tyder på at informantene 

er i stand til å knytte seg til hjelpere, til tross for mulige interpersonlige vansker. Karman og 

medarbeidere (2015) framhever viktigheten av slike gode relasjoner i en 

litteraturgjennomgang, og peker på at det krever mer kunnskap og opplæring av hjelperne.  

Noen av informantene beskriver også dårlige relasjoner. Disse relasjonene er mindre 

rikholdig beskrevet, som om informantene holder dem mer på avstand. Informantene opplever 

at disse hjelperne ikke tar seg tid og tilsynelatende ikke evner å ta imot negativ affekt og møte 

informantene i den tilstanden de er i. I stedet kan de komme med ytringer til pasienten som 

minner om ”det ordner seg” eller ”det er bare å ta seg sammen”. Dette finner gjenklang i 

Linehans (1993) beskrivelse av ugyldiggjørende miljøer, som har lite rom for negativ affekt. 

Dersom hjelpere har en slik atferd kan det altså bli som en gjentakelse av pasientens 

oppvekstmiljø, der det ikke er rom for hennes egne tolkninger av indre opplevelser. En 

konsekvens av dette kan bli mer skam og selvskading (Linehan, 1993). Samtidig kan også 

informantenes affektive tilstand og mulige tendens til sort-hvitt-tenkning (Linehan, 1993) 

prege de relasjonelle beskrivelsene, for eksempel i form av at hjelpere oppleves som 

utelukkende gode eller dårlige.  

Affekt i møte med hjelper 
Flertallet av informantene i gjeldende studie beskriver negativ affekt i møte med hjelpere. 

De negative affektene som trer tydeligst fram i tekstene er frykt, angst og sinne. Frykten 

knyttes først og fremst til vonde opplevelser fra tidligere innleggelser og til det å skulle åpne 

seg for en terapeut eller annen hjelper. Beskrivelser av angst relateres ofte til at den er 

vanskelig å formidle. Frykt, sinne og skam er affekter som kan oppstå som følge av 

manglende validering fra hjelperen (Linehan, 1993), noe informantene ofte opplever. Den 

frykten som knyttes til det å sette ord på og formidle affekt til andre, finner også gjenklang 

både i teori om mentalisering (Fonagy et al., 2005) og i begrepet affektiv dysregulering i 
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Linehans biososiale teori (Linehan, 1993). Tidligere erfaringer med å dele sitt indre liv med 

andre kan ha bidratt til å betinge denne frykten (Linehan, 1993). Også tidligere studier har vist 

at pasienter som selvskader kjenner på frykt knyttet til det å oppsøke hjelp (Long, Manktelow, 

& Tracey, 2015; Owens et al., 2016; Rowe et al., 2014). Rowe og medarbeidere (2014) fant i 

en litteraturgjennomgang at mellom halvparten og en tredjedel av unge som skader seg selv 

unngår å søke hjelp. De viktigste barrierene var frykt for negative reaksjoner hos hjelperne, 

stigmatisering, brudd på taushetsplikten og å bli oppfattet som oppmerksomhetssøkende. 

Long og medarbeidere (2015) påpeker også hvordan samfunnets stigma mot selvskading kan 

skape frykt for å søke hjelp. 

Flertallet av informantene beskriver sinne i møte med hjelpere, ofte i forbindelse med å 

ikke føle seg sett eller forstått. Den manglende opplevelsen av forståelse kan skyldes flere 

faktorer. I møte med selvskading kan hjelperen overveldes av egne emosjonelle reaksjoner, og 

få vansker med å mentalisere (Rossouw, 2012). Kanskje er ikke hjelperen innstilt på å forstå, 

på grunn av stigma knyttet til selvskading. En annen forklaring kan være lite tid og ressurser i 

avdelingen (Karman et al., 2015). Det kan også tenkes at informantene har en kognitiv 

skjevhet knyttet til det å føle seg sett eller forstått. På grunn av tidlig tilknytningshistorie, kan 

de ha en maladaptiv oppfatning om at ”ingen forstår meg” (Linehan, 1993). 

Informantenes beskrivelser tyder på at hjelperne noen ganger klarer å ta imot negativ 

affekt, mens de andre ganger kan bidra til å forsterke den. Dette kan sees i sammenheng med 

teori om mentalisering og Bions (1962) begrep ”containing”. Når hjelperen tar seg tid til å 

snakke med pasienten om hva affektene faktisk inneholder, virker det som informanten 

opplever at hjelperen kan gi affekten tilbake i en form som gjør henne tryggere og roligere. 

Hjelperen klarer å speile pasientens affekt på en empatisk og markert måte, noe som hjelper 

pasienten med mentalisering (Fonagy et al., 2005).  

Diagnose 
Alle informantene har hatt flere diagnoser gjennom livet, og flertallet skriver også om 

opplevelsen av å få en diagnose på bloggen sin. Søk i PsycINFO og Web of Science tyder på 

at det er forsket lite så langt på hvordan pasienter som selvskader opplever diagnosene sine. 

Gjeldende studie peker på at stigma knyttet til diagnosen kan bli en belastning, samtidig som 

diagnosen også kan bidra til å gi pasienten en forklaring på hvorfor hun er som hun er. 

Diagnosen som en belastning kan gjenspeile stigmaet rettet mot pasienter med mentale 

lidelser generelt og pasienter som selvskader spesielt (Long et al., 2015). To av informantene 

opplever spesielt BPD-diagnosen som en belastning, og de har rett i at denne diagnosen ofte 
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har negative assosiasjoner både hos hjelpere og i samfunnet generelt (Aviram, Brodsky, & 

Stanley, 2006; Sheehan et al., 2016). Stigmaet kan ifølge Aviram og medarbeidere (2006) 

føre til at hjelperen beskytter seg selv, for eksempel ved å trekke seg tilbake, noe som er 

typisk i møte med stigmatiserte grupper. Dette kan da igjen bidra til å forsterke pasientens 

maladaptive oppfatning av seg selv, for eksempel av å være håpløs eller umulig å like 

(Aviram et al., 2006; Linehan, 1993). 

Diagnosen som en forklaring kan gjenspeile et generelt behov for å forstå seg selv. 

Pasienter som selvskader har som nevnt ofte et skjørt selvbilde og lite mestringstro, etter 

manglende validering og mentalisering fra omsorgspersoner i oppveksten (Fonagy et al., 

2005; Linehan, 1993). Det kan være vanskelig å leve med et bilde av seg selv som håpløs og 

dermed dømt til indre smerte. Vi kan tenke oss at en diagnose kan assosieres med noe det går 

an å bli frisk fra, og at det kan gi håp. Det kan trolig også, på godt og vondt, bidra til å 

eksternalisere kilden til problemene. 

5.3 Studiens styrker og begrensninger 
Reliabilitet 

Det å utarbeide tematiske koder er en subjektiv prosess (Braun & Clarke, 2006). Andre 

forskere vil kanskje komme fram til andre tema enn jeg har gjort. Samtidig har veilederne 

mine bidratt underveis med å utarbeide og velge ut relevante tema, slik at jeg ikke har vært 

alene om prosessen. Dette kan ha bidratt til å gjøre temaene mer reliable. Jeg valgte også å 

lese minst mulig litteratur om temaet før og under selve analysen av tekstene. Dette kan ha 

medført at jeg har oversett tema, samtidig som jeg kan ha plukket opp tema jeg ikke ville ha 

lagt merke til om jeg hadde kjent temaet mer inngående. Jeg valgte å gjøre en induktiv 

analyse der temaene springer mest mulig ut fra tekstene, og da kan det være en fordel å være 

mest mulig upåvirket av annen litteratur (Hennink et al., 2011). Samtidig er det ikke til å 

unngå at jeg har med meg min teoretiske bakgrunn når jeg leser. Jeg opplever det også som 

viktig å relatere funnene til viktige teorier på området, etter at den konkrete analysen er 

foretatt. Pasienter som selvskader er en gruppe jeg har sympati med og ønsker at skal få bedre 

hjelp i helsevesenet. Dette kan ha farget hvordan jeg leser tekstene og hva jeg legger merke 

til, selv om jeg har forsøkt å være mest mulig nøytral. 

Intern validitet 
Tekstene jeg tar utgangspunkt i er subjektive beretninger fra få informanter. Jeg har 

analysert et lite utvalg av en stor mengde tekst. Derfor kan jeg ha gått glipp av nyanser og 

beskrivelser av tema hos informantene. Hjelperne har ikke fått fortelle sin versjon av 
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historien. Informantene skriver om situasjoner hvor de opplever sterk affekt og er i en spesielt 

sårbar posisjon. I og med at jeg har tatt utgangspunkt i informantenes skrevne tekster, har jeg 

ikke hatt anledning til å stille kritiske spørsmål eller oppfølgingsspørsmål. Det som gjengis i 

denne studien er informantenes egen opplevelse av selvskadingens funksjon og hvordan de 

opplever å bli møtt av hjelpere. Dette må tas i betraktning under lesning av resultatene. 

Samtidig er det nettopp subjektive beskrivelser jeg har vært ute etter, og bloggtekster er 

gjerne subjektive og umiddelbare (Hookway, 2008). Kanskje påvirkes informantens valg av 

tema av hva som vekker mest følelser og behov for formidling og bearbeidelse. Vi kan 

imidlertid også tenke oss at informanten tilpasser innholdet til potensielle lesere av bloggen 

og velger situasjoner som oppleves verdt å skrive om. Dermed blir ikke det som skrives et 

direkte uttrykk for informantens subjektive opplevelse. Slike spørsmål vil jeg ikke få svar på.  

Ekstern validitet 
En kvalitativ analyse har ikke til hensikt å være representativ for en hel befolkningsgruppe 

(Malterud, 2001). Min gruppe informanter er kvinner i alderen 18-29, flertallet har vært 

innlagt i løpet av livet og alle har fått flere diagnoser. Analysene viser også at de har 

utfordringer med å regulere affekt. Ut fra det vi vet om den delen av befolkningen som skader 

seg selv, kan vi si at de har flere fellestrekk (Fonagy et al., 2005; Klonsky, 2007; Linehan, 

1993; Nitkowski & Petermann, 2011; Swannell et al., 2014; Walsh, 2012). Noe som kan gjøre 

at de skiller seg ut, er at de har valgt å blogge om selvskadingen. Kanskje utgjør de som er 

villige til å dele disse erfaringene i en blogg en liten undergruppe blant personer som 

selvskader, som skiller seg fra resten. Vi kan også tenke oss at de som er mer misfornøyde 

med behandlingen er mer tilbøyelige til å blogge, sammenliknet med de som er fornøyd. 

Samtidig kan det hende at jeg fanger opp et mer naturalistisk utvalg fordi jeg gjennom disse 

bloggene nådde ut til personer jeg ellers ikke ville ha funnet fram til (Hookway, 2008). Jeg 

har søkt variasjon i utvalg av både informanter og tekster, noe som kan bidra til å styrke 

ekstern validitet (Malterud, 2001). Bloggtekster kan være spontane og umiddelbare og gi et 

mer sannferdig bilde av en informants indre liv sammenliknet med et ordinært kvalitativt 

intervju (Hookway, 2008). Dermed kan kanskje disse tekstene være mer representative for 

denne pasientgruppens opplevelser. Det at flere av hovedfunnene mine samsvarer med 

eksisterende forskning, kan tyde på god ekstern validitet for disse funnene. 

Informantene mine kommer fra ulike land. Ulempen med dette er at hjelpernes 

forutsetninger, for eksempel i form av opplæring og ressurser i behandlingssituasjonen, kan 

variere. Samtidig ser ikke bloggernes erfaringer ut til å knytte seg til betingelser ved landet 



	49	

bloggerne er fra, men mer til selve fenomenet selvskading og tema som har med dette 

fenomenet gjøre på tvers av land. Det å rekruttere informanter fra ulike land kan ha gitt større 

variasjon i utvalget. Utvalget er for lite til å trekke noen konklusjoner om eventuelle likheter 

og forskjeller mellom land. 

5.4 Konklusjon og implikasjoner 
Denne studien sier noe om de subjektive opplevelsene unge voksne kvinner som 

selvskader har i møte med helsevesenet. Så vidt meg bekjent er ikke blogger tidligere blitt 

brukt for å belyse nettopp dette temaet. Møter med helsevesenet er det temaet som 

informantene skriver oftest om i bloggene sine. Denne studien kan bidra til å gi hjelpere et 

annerledes innblikk i disse unge kvinnenes erfaringsverden. Som nevnt kan bloggtekster være 

mer subjektive og umiddelbare sammenliknet med forskningsintervjuer (Hookway, 2008). I 

studien framkommer det at informantenes opplevelse av selvskadingens funksjon skiller seg 

fra det som ofte er hjelpernes oppfatning. For pasientene brukes selvskading for å regulere og 

håndtere negativ affekt og som selvstraff. Hjelpere opplever det imidlertid ofte som 

manipulasjon eller et rop om oppmerksomhet (Karman et al., 2015; Sandy, 2013; Saunders et 

al., 2012). Denne studien kan bidra til å gi hjelpere noen konkrete eksempler på pasienters 

erfaringer, tolkninger og reaksjoner i møter med hjelpeapparatet, noe som kan øke 

bevisstheten i den kliniske hverdagen, gjøre det lettere for hjelperen å mentalisere i møte med 

disse pasientene og dermed gi bedre behandling. 

Studien kan også bidra til å utfylle bildet av samspillet mellom pasient og hjelper ved 

selvskadingsproblematikk. Flere studier viser som nevnt at denne pasientgruppen opplever 

negative holdninger fra hjelpere (Karman et al., 2015; McHale & Felton, 2010; Sandy, 2013; 

Saunders et al., 2012). Disse ti informantenes subjektive beskrivelser gir samme bilde. 

Informantene opplever mye negativ affekt i møte med hjelperne, spesielt frykt og sinne. Frykt 

for å ikke bli forstått og sinne over opplevelsen av å ikke bli forstått er sentrale affekter. Flere 

mekanismer kan være i sving i møtene mellom pasienten og hjelperen, og noen av disse trer 

fram i gjeldende studie. Selvforsterkende onde sirkler kan oppstå som følge av negativ affekt 

og manglende evne til å mentalisere denne affekten i øyeblikket, hos pasienten, hjelperen eller 

begge (Fonagy et al., 2005; Linehan, 1993; Rayner et al., 2005). En annen mekanisme som 

viser seg er hvordan hjelperens attribusjon av pasientens kontroll over og sannsynlige 

gjentakelse av atferden bidrar til sinne og frustrasjon hos hjelperen. Dette fører videre til 

redusert vilje til å hjelpe, i tråd med Weiners attribusjonsmodell (Weiner, 1980). Resultatet 

kan bli at hjelperen straffer pasienten for atferden, slik informantene i denne studien opplever. 
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Disse samspillsmekanismene kan bidra til å gi pasienten en gjenopplevelse av eventuelle 

ugyldiggjørende familiemiljøer og økt skam over egne opplevelser, tanker og følelser 

(Linehan, 1993).  Gjeldende studie kan gi hjelpere noen eksempler på pasientenes egne 

opplevelser av hvordan de nevnte mekanismene kan utspille seg. Det ser ut til å være viktig at 

hjelpere tilegner seg kunnskap om hvordan de kan påvirkes av pasientens affekt og 

forsvarsmekanismer. Veiledning er et annet virkemiddel som kan brukes når hjelperens evne 

til mentalisering settes ut av spill (Rossouw & Fonagy, 2012). Det må også understrekes at 

nok tid og ressurser i avdelingen ser ut til å være viktig for at hjelpere skal opparbeide seg den 

forståelsen av selvskading som er nødvendig for å opptre empatisk (Karman et al., 2015).  

Så langt ser det ut til å finnes få studier som sier noe om hvilke behov unge pasienter som 

selvskader har (Owens et al., 2016). Denne studien kan være med på å gi en pekepinn, i og 

med at flere konkrete behov tematiseres hos informantene. Spesielt behovene for samtale, 

forståelse, spontan fysisk omsorg og en terapeutisk relasjon kan settes i sammenheng med 

barnets uoppfylte behov. Samtidig kan man også si at det er uttrykk for naturlige behov som 

kan finnes hos alle pasientgrupper.  

Relasjonen til terapeuten er viktig for informantene, og denne studien peker også mot at 

informantene verdsetter å bli utfordret av terapeuten. Dette kan sees i sammenheng med 

Linehans (1993) oppfordring til validering av pasienten, der affekt speiles samtidig som 

pasientens ressurser framheves. Gjeldende studie indikerer altså at hjelpere med fordel kan 

utfordre denne pasientgruppen med utgangspunkt i deres ressurser og forutsetninger.  

Diagnoser kan både være noe negativt og noe positivt for informantene. Den negative 

opplevelsen av diagnoser blant informantene ser ut til å først og fremst skyldes stigma. Dette 

føyer seg inn i rekken av studier som peker på stigmatisering av pasienter som selvskader og 

pasienter med BPD (Aviram et al., 2006; Law, Rostill-Brookes, & Goodman, 2008; Sheehan 

et al., 2016). Gjeldende studie kan peke mot en dobbel stigmatisering, der pasienter opplever 

å bli stigmatisert både som følge av selvskading og som følge av diagnose.  

I Norge er det som nevnt ikke utarbeidet nasjonale retningslinjer for behandling av 

selvskading. De erfaringene med diskriminering som informantene i denne studien beskriver, 

understreker viktigheten av slike retningslinjer. Det er ikke evidens for at pasienter som 

selvskader blir bedre av at hjelp holdes tilbake (Hawton et al., 2015; Hawton et al., 2016), og 

konkrete retningslinjer kan være et viktig verktøy for å unngå slike misoppfatninger blant 

hjelpere. Viktigheten av opplæring og veiledning for de ansatte kan understrekes i slike 

retningslinjer. Konkrete retningslinjer kan også være et viktig verktøy for å sikre denne 
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pasientgruppen best mulig behandling, uten diskriminering og ugyldiggjøring. Erfaringene 

som informantene i gjeldende studie deler kan være innspill til slike retningslinjer. 

5.5 Muligheter for videre forskning 
Denne studien sier noe om hvordan situasjoner der hjelp gis oppleves fra perspektivet til 

pasienter som selvskader. Det ser ut til at disse situasjonene preges av sterk affekt og vansker 

med å mentalisere fra begge sider, noe som også kan føre til ulik oppfatning av situasjonene. 

Informantenes beskrivelser av selvskadingens funksjon skiller seg fra det som ofte er 

hjelperes oppfatning (Karman et al, 2015; Sandy, 2013; Saunders et al., 2012) og 

informantene opplever ofte negative holdninger som kanskje ikke er reelle. Nettopp fordi 

pasient og hjelpers perspektiv ser ut til å være så ulike, er det viktig å forske mer på 

pasientenes opplevelse. Det kan være nyttig for hjelpere å få mer kunnskap om hvordan deres 

atferd kan tolkes av pasienter med denne problematikken.  

Tidligere forskning og gjeldende studie sier noe om at begrepet ”oppmerksomhet” blir 

negativt ladet både for pasienter og hjelpere. Et spørsmål som ville være interessant å utforske 

nærmere, er hva både pasienter og hjelpere legger i begrepet oppmerksomhet. Hva er det som 

gjør at oppmerksomhet blir et negativt ladet begrep i møte med denne pasientgruppen? 

Gjeldende studie samsvarer med flere andre studier (Karman et al., 2015; McHale & 

Felton, 2010; Saunders et al., 2012; Sheehan et al., 2016) som peker på viktigheten av 

opplæring av hjelpere. Denne studien peker spesielt mot affektregulering, attribusjonsfeil og 

svikt i mentalisering som områder hjelpere bør ha kjennskap til. Videre kan man se nærmere 

på hvordan det vil være best å legge opp et utdanningsprogram for hjelpere og hvilken effekt 

det kan ha for behandlingen. 

Underveis i arbeidet har jeg sett svært få studier som tar for seg motivasjonen bak å dele 

erfaringer med selvskading i blogger. Dette temaet har vært utenfor gjeldende studies 

problemstilling. Dersom man undersøker dette nærmere, kan man kanskje finne ut mer om 

hva som motiverer denne pasientgruppen til å dele sine opplevelser, følelser og erfaringer og 

bruke denne kunnskapen i terapeutisk sammenheng. Møter med helsevesenet er det temaet 

informantene i denne studien skriver mest om. Kanskje kan det å blogge om sine erfaringer 

være en alternativ måte å regulere og kommunisere smerte, angst og fortvilelse på. De 

kommuniserer i blogg, som kan være et steg på veien til direkte kommunikasjon i relasjon. 
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Vedlegg 
* Hovedtema er markert med fet skrift, mens undertema har normal skrift. 
**Antall bloggere som har nevnt temaet i de 50 tekstene som jeg har valgt ut til analyse (fem tekster per 
blogger). 

Tema* Forekomst** 

Selvskadingens funksjon        10/10  

Håndtere negative følelser        10/10  

Selvstraff        6/10  

Holdning blant hjelpere                              10/10  

Negativ holdning                               9/10  

”Selvskading er 

oppmerksomhetssøkende” 

5/10  

Positiv holdning 9/10  

Behov i behandling 10/10  

Samtale 8/10  

Forståelse 5/10  

Spontan fysisk omsorg 3/10  

Informasjon 2/10  

Terapeuten 3/10  

Medisinering 4/10  

Be om hjelp selv 3/10  

Relasjon til hjelper 10/10  

Relasjonens kvalitet 10/10  

Positiv relasjon 8/10  

En som utfordrer 6/10 

Negativ relasjon 4/10 

Affekt i møte med hjelper 10/10 

Frykt/angst 9/10 

Sinne 7/10 

Erfaring med diagnose 6/10 

Diagnosen som belastning 3/10 

Diagnosen som forklaring 3/10 


