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Abstract 
 
The aim with this academic study is to explain what self-injurious behaviour is, why it is 

performed and what kind of treatment is available. The results were conducted through 

qualitative, semistructured deepinterviews, with people who selfinjure (the primary 

informants) and professionals who come in contact with the behaviour (the secondary 

informants). The results cannot be generalized since the numbers of informants are not 

representable for the whole population. Goffman explains human actions and behaviours in 

society in his book “Jaget och maskerna” and Mead describes human personality in his theory 

“The self”. Giddens talks about the impacts modern society has on its citizens in his book 

“Modernitet och självidentitet”, and different aspects of addiction in the book “Intimitetens 

omvandling”. The intention with this paper is to give attention to and analyze self-injurious 

behaviour in general in a theoretical manner as it is perceived by the informants. The 

questions at issue were answered with help from the theories. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

Abstrakt 
 

Syftet med föreliggande akademiska studie är att kartlägga vad självskadebeteende innebär, 

varför det utförs och vilken behandling det finns att få. Resultatet som togs fram genom 

kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer, både med personer som själva har erfarenhet av 

självskadebeteende (de primära informanterna) och yrkeskvinnor (de sekundära 

informanterna) som kommer i kontakt med det. Resultatet går ej att generalisera då antalet 

informanter inte kan representera hela populationen. Goffman förklarar i boken ”Jaget och 

maskerna” på ett bra sätt individernas agerande och handlingar i samhället och Mead 

beskriver med sin teori ”The self” de primära informanternas personlighet. Giddens talar i 

boken ”Modernitet och självidentitet” om vilken påverkan dagens samhälleliga klimat har på 

individer, samt olika aspekter av beroende i boken ”Intimitetens omvandling”. Uppsatsens 

avsikt är att på ett teoretiskt vis uppmärksamma och analysera självskadebeteendet i 

allmänhet så som det ter sig för informanterna. Frågeställningen besvaras således med hjälp 

av teorierna. 
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Förord 

 

Vi vill framföra ett tack till de yrkeskvinnor som avsatte tid för att svara på våra frågor.  

 

Vi vill också tacka personerna med erfarenhet av självskadebeteende som så modigt och ärligt 

besvarade våra kanske stundtals svåra frågor. Tack för att ni lät oss ta del av er historia. 
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Disposition 

 

Kapitel 1 innehåller inledning, bakgrundsbeskrivning till självskadebeteende och tidigare 

vetenskaplig forskning gjord på ämnet. I kapitel 2 hittas syftet med uppsatsen. Uppsatsens 

frågeställning presenteras i Kapitel 3. Kapitel 4 innehåller ett metodkapitel med bland annat 

tillvägagångssätt och urval. Valda teorier redogörs det för i kapitel 5. Kapitel 6 behandlar 

resultatet, det vill säga insamlade data från intervjuerna. Resultatet analyseras tillsammans 

med teorierna i kapitel 7. Kapitel 8 inrymmer reflektioner och en avslutande sammanfattning. 

Litteraturförteckningen finns under kapitel 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3   

Kapitel 1 - Inledning 

 

Vad får en individ att vilja skära sig i armen med en kniv? Varför vill någon sätta en cigarett 

mot huden? Är det en uppmärksamhetsfråga eller finns det annan problematik bakom? Vill 

dessa människor inte leva längre? Kan vi alla drabbas? Smittar det? 

 

Självskadebeteende är aktuellt i dagens samhälle och aningen outforskat av oss; detta var två 

skäl till varför vi valde att skriva om ämnet. Fenomenet måste, enligt vår mening, belysas och 

uppmärksammas mer. Vi uppfattar att samhället har en stereotypisk bild av vem personen 

bakom självskadebeteende är. Den består av en ung kvinna som söker uppmärksamhet och 

uppfattas som aningen besvärlig. Vi anser att bilden måste förändras. Det kan vara din granne 

eller den glada killen i snabbköpet. Vår förhoppning är att uppsatsen bidrar till att ge en mer 

verklighetstrogen bild.  

 

Fenomenets utbreddhet föranleder att nästan alla individer i västerländska samhällen berörs av 

det någon gång under sitt liv på ett eller annat sätt; därför anser vi att det är viktigt att ha 

kunskap om det för att kunna känna igen tecknen och symptomen. 

 

1.1 Bakgrund: självskadebeteende 

 

Det finns många begrepp och definitioner sammankopplade till ämnet. I föreliggande studie 

används begreppet självskadebeteende. Definitionen av begreppet är i denna uppsats all direkt 

självtillfogad skada som utförs av individen mot den egna kroppen i syfte att omedelbart lätta 

på ett obehagligt sinnestillstånd (såsom ångest) oavsett om självmordstankar råder eller ej. 

 

I dagens moderna samhälle utförs självskadehandlingar som ett sätt att lindra ångest, stress 

och besvärliga minnen och andra känslor. I många fall har individen en historia av exempelvis 

mobbning eller traumatiska upplevelser, såsom övergrepp i varierande form. (Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset, 2004) 

 

Den vanligaste beskrivningen av individer som utför självskadehandlingar är att personen är 

ung och ogift (Hawton & Catalán, 1985, s 143). Kvinnor utför oftare självskadehandlingar än 

män (Simeon & Hollander, 2001; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004; Hawton & Catalán, 
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1985, s 143). Hur många som skadar sig själv finns det ingen tillförlitlig statistik på 

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004).  

Hur ofta en person skadar sig själv är individuellt baserat; majoriteten av individer som utför 

självskadehandlingar regelbundet under en lång period gör så dagligen och detta kan bli ett 

beroende (Simeon & Hollander, 2001). Beteendet kan för vissa personer pågå under en kort 

begränsad tid eller under mycket lång tid och kan sedan upphöra helt (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2004).  

Simeon och Hollander (2001) skriver att självskadebeteendet följer fem steg. Det första 

kännetecknas ofta av en känsla av övergivenhet, förlust eller avvisning, vare sig den är verklig 

eller inbillad. Denna känsla växer sig allt starkare under det andra steget och under det tredje 

försöker personen föregripa självskadebeteendet. Självskadehandlingen sker i det fjärde steget 

och det femte karaktäriseras av efterverkningarna som många gånger åtföljs av ett lugn. 

(Simeon & Hollander, 2001) 

 

En rad känslor kan förknippas med självskadebeteende, såsom självhat, skam, kommunikation 

med och kontroll av andra och sig själv. Det kan också vara ett sätt att antingen bestraffa eller 

trösta sig själv, lindra inre spänningar om än tillfälligt och minska aggressioner mot sig själv 

eller andra. (Simeon & Hollander, 2001)  

Upplevelsen av fysisk smärta kan fungera som en avledning från den känslomässiga. Det kan 

både vara ett sätt att åskådliggöra den inre turbulensen och att skapa någon form av känsla 

överhuvudtaget. (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004) 

 

Enligt Simeon & Hollander (2001) kan självskadebeteende delas in i tre grupper; stereotypa, 

grova och ytliga. De stereotypa handlingarna, som bland annat innefattas av att personen 

dunkar huvudet i väggen eller biter sig själv, utförs ofta av personer med mental 

utvecklingsstörning och skadorna är ofta milda till allvarliga. En del personer med psykoser 

eller transsexualism utför grova självskadehandlingar. I denna grupp ingår självamputering av 

kroppsdel eller självkastrering och skadorna kan vara allvarliga till livshotande. De ytliga, 

som resulterar i enklare vävnadsskador, delas in i två undergrupper; de tvångsmässiga och de 

impulsiva. De tvångsmässiga kännetecknas av att personen biter på naglarna eller rycker bort 

hårstrån. De impulsiva beror många gånger på en impulskontrollstörning; personen kan 

upprepade gånger misslyckas med att stå emot impulsen att skada sig själv. Detta visar sig 

genom att personen skär sig, bränner sig eller slår sig själv och kan utföras av personer med 
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Posttraumatisk störning (PTSD), antisocial personlighet, borderline, dissociationsstörningar, 

en historia av övergrepp eller trauman och/eller ätstörningar. (Simeon & Hollander, 2001) 

Impulsivt självskadebeteende debuterar ofta i sena barndomen eller tonåren. Impulsiviteten 

syftar snarare till personligheten än till handlingens natur då självskadandet vanligtvis föregås 

av planering. Den kan däremot ses som en reflexmässig och automatisk respons till inre och 

yttre stimuli. (Simeon & Hollander, 2001) 

 

Självskadebeteende kan, men behöver inte, åtföljas av en suicidönskan. Självskadandet kan i 

många fall vara ett sätt att överleva eftersom den skänker tillfällig harmoni. (Smith, Cox & 

Saradjian, 1998) Personer med självskadebeteende löper dock större risk för självmord 

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). 

 

Psykofarmaka bör ges med försiktighet då risk för överdosering antas vara högre på grund av 

personens ofta instabila känsloliv. Syftet med medicin är snarare att skapa en fördelaktig bas 

för terapeutisk vård. (Simeon & Hollander, 2001) 

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en typ av kognitiv behandling som är speciellt utformad 

för kvinnor med borderline som skadar sig själva (Smith, Cox & Saradjian, 1998; Simeon & 

Hollander, 2001).  

Kognitiv beteendeterapi (KBT) började användas i mitten av 1980-talet som behandling av 

olika typer av ångestsyndrom genom en sammankoppling av två olika metoder; 

beteendeterapi och kognitiv terapi. KBT-behandlingen börjar med en problemanalys, vilken 

innebär en beskrivning och en konkret förklaring av de förändringar som behöver göras i 

tillvaron, samt en definition av aktuell problematik. Denna problemanalys ska användas till att 

bland annat förklara hur individen upprätthåller problemen. Utifrån detta kommer patienten, 

tillsammans med terapeuten, fram till vilken behandling som är mest tillämpbar. Det som är 

viktigast i problemanalysen är att se hur individen samspelar med den sociala miljön, samt hur 

han eller hon använder till exempel känslor, tankar, kroppsliga relationer och det egna 

beteendet i detta samspel. Analysen hjälper till att identifiera hur de sociala relationer och 

beteenden personen har upprätthåller problem och/eller får dennes problem att ständigt 

återkomma. För att förstå vad KBT innebär är det viktigt att förstå vad som i detta 

sammanhang menas med beteenden; det vill säga våra handlingar, tankar, känslor och 

kroppsliga reaktioner. Beteenden kan vara både yttre och inre. (Farm Larsson & Wisung 

2005) 
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I praktiken innebär KBT att patienten träffar en terapeut från 2-3 gånger upp till 25-30 gånger, 

beroende på vilken problematik som finns. Patienten utför mycket av arbetet mellan mötena i 

form av hemarbeten. Detta är av stor vikt för behandlingen då dessa hemuppgifter möjliggör 

förändringar i snabbare takt. Det är också ett sätt för terapeuten att veta att förändringar sker 

även utanför det stängda rummet, i individens vardag. (www.kbt.nu 2006-11-18 11,10) 

 

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en metod som är utvecklad för självmordsbenägna 

borderlinepersonligheter (www.kbt.nu 2006-11-18 11,10). Behandlingen riktar sig även till 

människor med själskadebeteende och personlighetsproblematik. 

(http://www.finjagarden.se/Finja_behandling_dbt2.htm 2006-11-18 12,00) 

I DBT är målet en minskning av självdestruktivt och impulsivt beteende genom att 

exempelvis lära personen att hitta balans och stabilitet. Detta görs genom färdighetsträning 

kombinerat med individuell terapi. Denna behandlingsform är lik KBT, men den skiljer sig på 

vissa punkter. En av skillnaderna är att DBT oftast pågår under längre tid. DBT har också 

inslag hämtade från österländsk filosofi och meditation (www.kbt.nu 2006-11-18 11,10).  

DBT betonar balansen mellan acceptans och förändring. Det handlar om att acceptera nuet, 

lära sig att stå ut med ångest och samtidigt arbeta för att förändra den aktuella situationen. 

Dialektik (D) kommer från grekiskan och betyder ”konsten att diskutera”. Den innebär 

sammanfattningsvis att sätta argument mot argument och därifrån komma fram till nya 

insikter. Även i DBT används hemuppgifter, samt rollspel där syftet är att försöka hitta nya 

sätt att interagera med sin sociala värld. Färdigheterna lärs ut i grupp en gång i veckan. Med 

hjälp av den individuella terapeuten tränas de olika färdigheterna för att appliceras i vardagen. 

(http://www.finjagarden.se/Finja_behandling_dbt2.htm 2006-11-19 12,00) 

 

1.2 Tidigare vetenskaplig forskning 

 

”Jag vill att du tittar jag vill att du ser att jag aldrig mer ler – en uppsats om 

självskadebeteende” är en vetenskaplig uppsats gjord 2004 för Lunds Universitet. Uppsatsen 

ger läsaren en empirisk kunskapsöversikt. (Persson, 2004) 

 

”Självskadebeteende hos tonåringar – en studie rörande förekomsten av självskadande 

beteende hos ungdomar i årskurs nio, i relation till kön, självkänsla och grad av mindfullness” 

är en kvantitativ forskningsstudie som också den gjorts för Lunds Universitet 2005 (Karlsson 

& Quilisch, 2005). 
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Bennum (1983) visade i en studie att 70 % av försökspersonerna saknade kontroll vid 

utförandet av handlingen. Självskadehandlingen är av impulsiv karaktär för 78 % av 

försökspersonerna i Favazza och Conterios (1989) studie. Enligt studier av Bennum (1983), 

Gardner och Gardner (1975) och Roy (1978) fullföljdes handlingen alltid av 30 % av 

försökspersonerna och nästan alltid av 51 % av dessa. De fann även att 18-45 % förknippade 

självskadandet med ilska mot sig själva och 10-32 % med ilska mot andra. (Simeon & 

Hollander, 2001) 

 

Att det finns samband mellan trauma och självskadebeteende fann både Greenspan och 

Samuel (1989) och Pitman (1990).  Dessa trauman kan inträffa i vuxenlivet likväl som i 

barndomen. I Favazza och Contarios (1989) studie hade 62 % av försökspersonerna varit 

utsatta för övergrepp, varav övergreppen för 29 % var både psykiska och sexuella, 17 % var 

endast sexuella och 16 % endast psykiska. Enligt en studie av Clarkin et al (1983) utförde 75 

% av personer med diagnosen borderline självskadebeteenden. (Simeon & Hollander, 2001)  
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Kapitel 2 - Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att på ett djupgående och helhetsomfattande sätt undersöka 

självskadebeteendets olika aspekter såsom de ter sig för våra informanter. Uppsatsen 

innefattar en klarläggning över fenomenet i allmänhet och ett försök att skapa mer förståelse 

för det. Vi vill också försöka revidera den bild samhället i stort har av personerna bakom 

stereotypen ”ung tjej som skär sig i syfte att få mer uppmärksamhet”, samt påvisa vilka 

behandlingsmetoder som finns tillgängliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9   

Kapitel 3 – Frågeställning 

 

Vad innebär det att skada sig själv och varför gör man det? 

Varför ägnar sig ungdomar åt självskadebeteende? 

 

Vilka känslor är förknippade med självskadebeteende? 

 Vad finns det för vård? 
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Kapitel 4 – Metod 

 

4.1 Val av metod 

 

Tillvägagångssättet i föreliggande uppsats baseras på kvalitativ metod istället för kvantitativ 

eftersom denna generar mer djupgående kunskap och syftet är att beskriva fenomenet utifrån 

en helhet. Detta kan leda till att problematiken och dess bakgrund har sin grund i mer än en 

förklaring beroende på forskarens tolkningsförmåga. Kvantitativ metod fokuserar mer på 

matematik och analys; dessutom kräver den ett stort antal deltagare. (Denscombe, 2000) 

Fördelarna med ett kvalitativt förfaringssätt är att forskaren kan anpassa frågorna under 

intervjuns gång för att bibehålla relevans. Forskaren får en djupare förståelse för 

informanternas bakomliggande historia och metoden frambringar en bredare förklaring till det 

sociala fenomenet. (Rosengren & Arvidsson, 2002) 

Forskarens jag är av stor betydelse i detta handlingssätt eftersom dennes tolkning och 

värdering i varierande grad påverkar analysen av resultatet. Detta måste forskaren beakta och 

medvetandegöra genom hela arbetet för att minimera negativ påverkan. Kvalitativ metod ger 

forskaren utrymme för analys av motsägande information från informanternas sida; detta 

reflekterar verkligheten i deras samhälleliga situation. (Denscombe, 2000) 

Nackdelar med vald metod är att representativiteten kan minska då antalet informanter är färre 

än i kvantitativa undersökningar; att generalisera är svårt, men inte omöjligt. En annan risk är 

dekontextualisering, vilket innebär att informanternas uttalanden och yttranden tas ur sitt 

sammanhang. (Denscombe, 2000) 

 

Metodologisk kollektivism innebär att alla sociala fenomen och individuella beteenden bäst 

förklaras genom en jämförelse med andra sociala fenomen. Utgångspunkten i metodologisk 

individualism är istället att den enskilda människan utgör det sociala fenomenet. (Gilje & 

Grimen, 2004) Ambitionen i denna uppsats är att förklara självskadebeteende utifrån ett 

metodologiskt individualistiskt perspektiv. 

 

4.2 När, var, hur vi fick tillträde 

 

Ämnets känsliga natur innebar en svårighet att hitta informanter. Därmed är informanternas 

geografiska räckvidd stor och innefattar både mellersta och södra Sverige. Den exakta 

lokaliseringen av informanter och deras ålder hemlighålles medvetet. Även de exakta 
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datumen för intervjusituationerna hemlighålles för att bibehålla sekretess. Arbetet utfördes 

under hösten 2006. Namnen på informanter med självskadebeteende är fingerade. 

Informanterna kan delas upp i två grupper; de professionella utgör de sekundära 

informanterna och individer med självskadebeteende utgör de primära. De sekundära 

informanterna kontaktades via telefon och handplockades för att representera olika officiella 

enheter. De primära informanterna kontaktades antingen via ett forum på Internet (se bilaga 4) 

eller med hjälp av vänner och bekanta. 

 

4.3 Förberedande tolkning 

 

Perspektivering innebär att forskaren medvetet bortser från de fördomar och förutfattade 

meningar som denne kan tänkas ha. (Lalander, 2001) 

 

Vår förutfattade mening var att majoriteten av personer som skadar sig själva var unga flickor 

och att handlingarna utförs i ett försök att tillkalla uppmärksamhet och hjälp. Vår uppfattning 

var att pojkar är mer utagerande, att de har ett aggressivt beteende gentemot omgivningen och 

omvärlden och att de därför sällan utför självskadehandlingar direkt mot den egna kroppen. 

Förförståelsen innefattade också en tro om att självskadebeteende ibland utfördes som 

bestraffning mot den egna personen och som ett försök att förstå ett eventuellt 

barndomstrauma i form av exempelvis sexuella övergrepp då det riktades mot intima 

kroppsdelar. Vi var av den uppfattningen att beteendet ”smittar” och att fenomenet har ökat 

kraftigt i dagens samhälle. Kunskapsnivån tror vi dessutom är låg. 

 

4.4 Hermeneutik 

 

Forskarens ambition under användande av ett hermeneutiskt arbetssätt är att tolka, förstå och 

förmedla informanternas livserfarenheter. En risk med detta är att tolkningen kan bli dubbel; 

först tolkar informanterna sin situation och därefter tolkar forskaren det återberättade. (Gilje 

& Grimen, 2004) Det är av stor vikt att forskaren åtskiljer den insamlade informationen från 

sina egna värderingar (May, 2001, s 220). 

Hermeneutiken grundas på två synsätt; det ena menar att informanternas redogörelser kan 

vara ovetenskapliga och bör därför bortses ifrån, det andra anser att aktörer ger handlingar 

mening och därmed är informanternas personliga skildringar ofrånkomliga. (Gilje & Grimen, 

2004) 
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De primära informanterna skildrar genom intervjuerna delar av sin livshistoria. Vår uppgift är 

att på ett så ärligt och öppet sätt som möjligt återberätta denna historia, samt sammankoppla 

berättelserna med de valda teorierna. De sekundära informanterna beskriver sin uppfattning 

av självskadebeteende. Eftersom de inte innehar egenupplevda erfarenheter av 

självskadebeteende, åtminstone inte som vi känner till, så är det relevant för forskaren att 

skilja informanternas egen tro från egentlig fakta. De professionella kan bidra med 

information och kunskap gällande exempelvis den tillgängliga vård av beteendet som finns, 

men de kan inte säga något om hur det känns att skada sig själv eller vad de primära 

informanterna upplever innan, under och efter självskadehandlingarna. 

Uppsatsen är uppbyggd runt intervjuer där individer berättar om sina tankar, känslor och 

åsikter om ämnet självskadebeteende; metoden är därför relevant och ofrånkomlig för att få en 

tydlig bild av fenomenet.   

 

4.5 Hur uppsatsen genomfördes 

 

Vid samhällsstudier är surveyundersökningar ett väl tillämpbart tillvägagångssätt vid 

insamlandet av information då de genererar bred och omfångsrik kunskap. 

Surveyundersökningar innefattas av empirisk forskning och undersöker ett specifikt fenomen 

så som det ter sig vid en viss tidpunkt. Det finns olika typer av undersökningsstrategier. 

(Denscombe, 2000)  

Informanterna i föreliggande uppsats intervjuades antingen ansikte mot ansikte, per telefon 

eller via korrespondens per brev. Intervjuerna var mestadels av personlig karaktär, vilket 

betyder att det enbart är forskaren och informanten som möts (Denscombe, 2000). Dock 

genomfördes även en gruppintervju.  

 

För att klassas som en forskningsintervju krävs det att informanten medvetet väljer att deltaga 

i undersökningen, det vill säga att det finns ett informerat samtycke. Vidare fordras att 

informanten är införstådd med att insamlad data dokumenteras för att användas vid ett senare 

tillfälle och att forskaren innehar kontrollen över intervjusituationens tillvägagångssätt. Ur 

etisk synpunkt är det bra om informanterna är medvetna om uppsatsens syfte, dock är 

detaljkännedom icke nödvändigt. Den kanske viktigaste aspekten är att anonymiteten 

upprätthålls och detta skall informanterna kunna lita på; därav har namnen i föreliggande 

uppsats fingerats. De intervjuade ska själva kunna välja om de vill bli inspelade eller ej. 
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(Denscombe, 2000) En av informanterna, vars berättelse finns dokumenterad i denna uppsats, 

ville ej bli inspelad. 

En explorativ intervjuform grundar sig på att förstå fenomenet ifråga. Det innefattar också en 

medvetenhet om existerande förförståelse. (Kvale, 1997) 

Intervjuerna har baserats på en semistrukturerad samtalsform, vilket innebär att det finns 

fixerade frågor, men att de anpassas och omarbetas allt eftersom intervjun fortlöper. Denna  

tillger både forskaren och informanten frihet att utveckla svar och synpunkter. (May, 2001) 

Semistrukturerade intervjuer erbjuder flexibilitet och resulterar i öppna svar, vilket innebär att 

frågorna ger längre svar och att personen inbjuds till reflektion (Denscombe, 2000). 

Arbetssättet vid insamlandet av information bygger på så kallade djupintervjuer, vilket 

betyder att forskaren visar ett intresse för informanten och dennes berättelse. Förfarandet 

kräver god kommunikation. (Kvale, 1997) 

 

Intervjuareffekten innefattas av forskarens personliga identitet och självpresentation. Båda 

inverkar på intervjun, dess autenticitet och tillförlitlighet, samt mängden insamlad 

information. Forskarens personliga identitet omfattas av dennes kön, ålder och etnicitet. Dessa 

antingen hjälper eller stjälper relationen och förtroendet mellan informant och forskare. 

Identiteten får ökad betydelse då frågorna berör känsliga områden, personlig hälsa och annan 

information av mer intim och privat natur. (Denscombe, 2000) Intervjuerna som föreliggande 

uppsats baseras på drog i många av fallen fördel av detta då ålders-, köns- och 

etnicitetsskillnaderna inte var markanta. 

 

Självpresentation innebär att forskaren, genom att hålla sig ickefördömande och neutral, inte 

påverkar informantens ord. (Denscombe, 2000) 

 

4.6 Urval 

 

Uppsatsen baseras på icke-sannolikhetsurval och mer specifikt ett tillfällighetsurval, som 

syftar till att valet sker på grund av bekvämlighet och lättåtkomlighet då forskaren har 

begränsade möjligheter, resurser och tid. (Denscombe, 2000) 

Eftersom studien berör ett ytterst känsligt och relativt tabubelagt ämne var de primära 

informanterna svårhittade. Möjligheten till bortsållning av informanter var ej möjlig då antalet 

personer som ville medverka inte var stort; därav tillfällighetsurval. 
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Informanterna med självskadebeteende var födda mellan år 1978-1986. Uppsatsen baseras på 

elva intervjuer, varav sju stycken var personer med självskadebeteende och fyra var 

professionella inom området. 

 

4.7 Validitet 

 

Representativiteten i denna uppsats är relativt låg med tanke på att de primära informanterna 

utgör en bråkdel av alla de människor som dagligen lever med problematiken. Vi är medvetna 

om att resultatet inte går att generalisera, men ämnets aktualitet och relevans är så pass hög att 

vi bortsett från detta då det är viktigt att belysa fenomenet.  
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Kapitel 5 - Teorier 

 

5.1 Goffman: ”Jaget och maskerna” 

 

Erving Goffmans (2000) bok ”Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets dramatik” 

försöker förklara människors beteende genom att dra paralleller om dem till en slags 

teaterföreställning. 

 

Goffman (2000) skriver att den sociala inrättningen utgör den plats där framträdandet, det vill 

säga någon form av handling som påverkar en annan människa, regelbundet sker. Här sker 

möten mellan människor; dessa influerar och formar individuella personligheter. 

Den sociala inrättningen är uppdelad i en främre och en bakre zon. I den bakre förbereder 

individen sitt framträdande, som senare uppvisas i det främre. Dessa zoner ger människor en 

känsla av trygghet och välbehag. Varje uppträdande i respektive zon är bunden till en specifik 

situation och de samtal som en individ för med sig själv bidrar till detta uppträdande. Publiken 

och andra utomstående tillåts inte ha fri passage mellan dessa zoner. Det är av stor vikt att 

förhindra att utomstående tar del av information som inte är riktat till dem och för publiken att 

inte kunna smygtitta bakom kulisserna.  

Den främre zonen återger grupptillhörighet och samhällets karaktär. Kommunikationen sker 

både genom ord och gester på ett koncentrerat och målinriktat sätt. Den bakre zonen innefattar 

den privata sfär där individen ges möjlighet att vara sitt autentiska själv.  

En individs sedan tidigare bestämda handlingsmönster utgör hans roll . Denna roll kan spelas 

upp både vid ett framträdande och vid andra tillfällen om det anses nödvändigt. Spelas samma 

roll på regelbunden basis upp inför en viss sorts publik eller en ny publik med liknande 

karaktärsdrag och status så kallas det för social roll.  

Individen, eller aktören, måste aktivt arbeta med att upprätthålla den uppfattning han eller hon 

har om sig själv, sin publik, sin livssyn och sin moraluppfattning. Uppträdandet kan ibland 

drabbas av oplanerade felsägningar och andra störande moment som för en stund kullkastar 

rollprestationen. Alla inblandade, det vill säga aktören, publiken och de utomstående, kan 

försöka rädda scenframträdandet. (Goffman, 2000) 
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5.2 Mead: ”The self” 

 

George Herbert Mead har skrivit en teori om människors agerande i olika sociala situationer 

(Ritzer, 2003).  

 

Utvecklandet av ett ”self” eller ett jag, som innebär att människan kan objektifiera sig själv, 

förstår Mead med hjälp av begreppen subjektsjag, ”I”, och objektsjag.  

Under barndomen är ”I” dominerande. ”I” kännetecknas av spontanitet och impulsivitet, och 

stimulerar det kreativa personlighetsdraget. Denna påverkan är mer eller mindre omedveten; 

det är därför som människor kan överraskas av sitt beteende och sina responser. Människans 

första reaktion till olika sociala stimuli igångsätts med hjälp av ”I”. Människans viktigaste 

värderingar återfinns i ”I” och den är därför en viktig del av självutvecklandet. Det är ”I” som 

gör oss unika.  

”Me” utvecklas oavbrutet allt eftersom värderingar och normer skapas. Den växer sig starkare 

i takt med att erfarenheter inhämtas och mognad sker. Denna del av ”the self” är medveten 

och påverkas av samhällets regler av accepterat beteende. Den anpassar sig efter hur individen 

uppfattar att omvärlden ser på ens person. ”Me” kontrollerar och begränsar ”I”.  

Utan ”I” skulle samhället te sig statiskt. ”Me” möjliggör däremot att individen blir social 

genom att anpassa sig till generella normer och regler.  

Generaliserade andre syftar till de samhälleliga och kollektiva attityder som individen berörs 

av och innefattar förmågan att kunna se sig själv objektivt. Allt eftersom barnet mognar lär 

det sig abstrakt tänkande. (Ritzer, 2003) 

 

5.3 Giddens 

 

Då självskadebeteende till stor del innefattar individer och deras identitet i samhället så passar 

Anthony Giddens (2005) bok ”Modernitet och självidentitet – självet och samhället i den 

senmoderna epoken” bra, samt ett kapitel ur boken ”Intimitetens omvandling; sexualitet, 

kärlek och erotik i det moderna samhället” (2001) som behandlar beroendeproblematik.  

 

5.3.1 ”Modernitet och självidentitet” 

 

Boken fokuserar på det moderna samhället i synnerhet och modernitet i allmänhet, eller det 

som i folkmun ofta benämns västerländska, utvecklade samhällen. Detta samhälle har en 
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struktur som skiljer sig från tidigare samhällen mycket på grund av att människor inte längre 

är bundna till religioner och traditioner på samma sätt som tidigare, samt att teknikens 

framfart minskar de globala avstånden människor emellan. Skillnaderna märks på såväl 

mikro- som makronivå, det vill säga individuell och samhällelig nivå. Detta samhälle 

karaktäriseras av otålighet och oförmåga att vänta.  

Nedbrytningen av de tidigare rådande traditionerna kan resultera i att den enskilda individen 

känner ensamhet och vilsenhet. Denna individualisering har nödvändiggjort individens 

skapande av sin egen självidentitet; det innebär således att självet är aktivt. Den moderna 

människan är av kritisk natur och tvivlet är ett utmärkande drag i hennes förnuft, samt en 

biverkning av det moderna samhället. En människa får inte bli alltför fastlåst i ett visst 

tankesätt utan måste kunna se på omvärlden med ett relativt öppet sinne. 

Kunskap om saker och ting i detta samhälle är inte statisk; människan får oavbrutet ”ny” 

information som inte alltid går att koppla direkt till tidigare erfarenheter, traditioner och 

kunskaper. Förklaringar som är giltiga just nu duger inte som förklaringar en kort tid efter; 

dessa förändringar sker oavbrutet och med tvära kast. Reflexivitet, som innebär just detta, är 

en av modernitetens konsekvenser och den måste åtskiljas från människors allmänna 

reflektioner av sina handlingar. För att få en förståelse för samhället och dess utveckling 

måste kunskap kunna tillgodogöras på ett kritiskt och genomgripande sätt. 

Med konfiskering av erfarenheten menar Giddens (2005) att existentiella frågor, såsom 

exempelvis psykisk sjukdom och död, i högre grad blir avskilda från det ”normala” i 

samhället och att dessa ämnen ibland kan bli relativt tabubelagda. Människor med avvikande 

beteendemönster blir allt oftare institutionaliserade och fysiskt isolerade från samhället. Skam 

är den dominerande affekten. 

I alla tider har samhällen präglats av problem såsom ångest och otrygghet. Problematikens 

struktur och uttryck är däremot föränderligt och flexibelt. Det moderna samhällets ändlösa 

valmöjligheter kan bidra till denna ångestkänsla. Ångest är inte detsamma som rädsla; rädsla 

är situationsspecifikt och en reaktion på ett faktiskt hot medan ångest är ”ett generaliserat 

känslotillstånd” (Giddens, 2005, s 57).  

Ontologisk trygghet är sammankopplat med människans behov av rutiner och vanor. 

Människor önskar att vardagen och samspelet med andra människor följer ett visst mönster. 

Upprätthålls dessa så skapas ontologisk trygghet, annars riskerar människan att drabbas av 

ångestkänslor. Individuellt bestämda handlingsmönster som utvecklats i samband med 

ångestens uppkomst och fortsatta närvaro kan lindra ångest. Om en människa hindras att 

utföra beteendet riskerar ångesten att öka och bli okontrollerbar för individen. 
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Begreppet livsstil syftar till diverse handlingar som människor utför i syfte att skapa och 

bevara självidentiteten. Livsstilen är rutiniserad, men kan också vara flexibel och 

anpassningsbar för att matcha självidentitetens eventuella förändringar.  

Ett barn och dess vårdnadshavares kärleksfulla relation skapar grundstenen för vad som kallas 

grundläggande tillit. Denna tillit är förenad med barnets förmåga att skapa en stabil 

självidentitet, men också en välfungerande sådan. Grundläggande tillit fungerar som en 

emotionell vaccinering mot eventuell framtida ångest, smärta och sorg. (Giddens, 2005) 

 

5.3.2 ”Intimitetens omvandling”  

 

Giddens anser att beroende, som uttrycks genom tvångsmässigt beteende, ska betraktas som 

en fysisk sjukdom.  

Tvångsmässigt beteende karaktäriseras av att individen har svårt att bryta ett visst 

handlingsmönster ensam och utan hjälp. Beteendet resulterar ofta i minskad anspänning; om 

individen inte ges tillfälle att utföra beteendet så ökar risken för ångest. Under utförandet kan 

individen känna sig som försatt i trans utan att inneha kontroll över sitt själv. Beroende, som 

också innefattar samma egenskaper som tvångsmässigt beteende, påverkar individen i hög 

grad. Beroendet är så pass integrerat med individens vardagliga liv att risken för 

okontrollerbar ångest är hög om individen hämmas i potentialen att utföra beteendet. Dessa 

handlingar lindrar ångest och utförs alltid med den avsikten trots deras kortvariga tröst. 

Beroendet har vissa specifika egenskaper. Kicken, som innebär individens lust och sökande 

efter ovanliga upplevelser, resulterar ofta i tillfällig extas, avslappning och triumfatoriska 

känslor. Upplevelsen är positiv tills dess att beroendet skapats. Fixen är ”suget” och önskan 

om att vilja erfara kicken som individen får av den handling som denne är beroende av. Fixen, 

som är ett måste för individen och ingår i narkotiseringsfasen, åtföljs många gånger av en 

känsla av depression och tomhet. Både kicken och fixen skapar en paus från vardagslivets 

mönster. Under denna tid vill individen inte befattas med sin verklighet på grund av känslor 

av förakt. Dessa känslor är snabbföränderliga och kan snart istället riktas mot beroendet i sig. 

Individens frånvaro av ett själv bidrar till ångestfrigörelse samtidigt som den föder ångest och 

skam; en ond cirkel skapas således. 

Individen utvecklar ett intimt förhållningssätt till beroendet då det anses vara den enda 

handling som hjälper mot ångestkänslor. Personligheten och personligt känslotillstånd kan 

vara avgörande för om ett beroende utvecklas och bevaras. Beroendet kan ändra karaktär och 

ta sig många uttryck; detta märks tydligt genom att individen snabbt kan ta till ett nytt 
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beroendemönster vid avlägsnandet av ett annat. Detta kan också påvisa att individen har svårt 

att hantera ångest. 

Giddens (2001) menar att beroendet kan förklaras med utgångspunkt i det moderna samhällets 

förlust av traditioner och kollektiva gemenskap. Den minskade förekomsten av sedan tidigare 

bestämda vanor leder till en ökning av påtvingade val angående livsstilar, som fastställer vem 

individen är. Valen kräver ständig omarbetning.  

Alla former av beroenden kan sammankopplas med försvarsreaktioner och flyktbeteende. 
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Kapitel 6 - Resultat  

 

6.1 Presentation av informanterna 

 

Lina är sjukskriven sedan några år tillbaka. Hon började skära, bränna och rispa sig på 

kroppen när hon var runt femton, sexton år och hon fick kontakt med Barn- och 

Ungdomspsykiatrin (BUP) i ungefär samma ålder. Vid arton års ålder flyttades hon över till 

vuxenpsykiatrin. Lina har fått flera diagnoser genom åren, bland annat borderline, schizofreni, 

depressioner av olika slag och psykossjukdomar. Hon har ätit en mängd mediciner och 

kommenterar det såhär: ”Mediciner, mediciner och mer mediciner. De ger mig den ena efter 

den andra eller höjer doserna” (Citat Lina). 

Anna studerar för tillfället. Hennes självdestruktiva beteende började när hon var omkring 

sjutton år gammal och det uttrycks främst genom att hon skär sig. Hon har haft kontakt med 

psykologer och en kognitiv beteendeterapeut. Anna har ätit antidepressiva till och från sedan 

sjunde klass. Hon har inte fått någon specifik diagnos utan anses lida av depressioner av olika 

slag. 

Stina är tvåbarnsmor och gift. Hon började rispa sig med säkerhetsnål när hon var ungefär 

elva år; sedan eskalerade det till att hon började använda rakblad och skära sig djupare. Stina 

har haft ätstörningar, bränt sig med cigarett, tagit överdoser och försökt ta livet av sig ett par 

gånger. Hon fick till slut hjälp av en psykolog och genomgick öppenvård med bland annat 

rehabilitering och mår idag mycket bättre. Det har gått mer än fem år sedan Stina senast skar 

sig. Hon har fått diagnosen djup depression. 

Kalle är student och politiker. Han kommer inte ihåg när självskadebeteendet började, men 

tror att det var någon gång i början av tonåren. Det har framför allt kommit till uttryck genom 

att han skar sig och missbrukade både alkohol och droger. Han har försökt ta sitt liv ett par 

gånger. Kalle har fått en mängd diagnoser; ”Jag har fått en diagnos att jag har bipolär 

sjukdom, manodepressiv, men utan dom här högsta topparna” (Citat Kalle). Han har även fått 

diagnosen generaliserat ångestsyndrom och det finns misstanke om att han lider av 

vinterdepression. Han äter medicin mot sin bipolära sjukdom och väntar på att få påbörja 

behandling med kognitiv beteendeterapi. 

Hanna har varit sjukskriven i mer än tio år. Hon hade det mycket svårt i både barndomen och 

ungdomen. Hon har skurit sig, tagit överdoser av mediciner, stoppat in vassa föremål i 

underlivet och prostituerat sig. Hon har ätit råttgift ett antal gånger i syfte att ta livet av sig. 

Numera kan det gå flera månader mellan gångerna som hon gör sig själv illa. Hanna träffar 
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regelbundet en psykolog och hon har ett par kontaktpersoner inom kommunen som hon pratar 

med. Hon har fått diagnosen borderline, posttraumatiska störningar (PTSD) och 

ångestsyndrom UNS. 

Sanna är studerande. Hennes självskadebeteende, som började vid fjorton års ålder efter att ett 

förhållande tagit slut, kommer främst till uttryck genom att hon skär sig och genom 

ätstörningar i form av anorexi. Hon har försökt ta sitt liv ett antal gånger. Sanna går i en slags 

psykoterapi hos en samtalsterapeut. Hon kämpar fortfarande mot självmordstankar, men skär 

sig dock mindre sällan nu än tidigare. Även hon behandlas med antidepressiva mediciner. 

Hon har fått en mängd diagnoser, såsom tvångssyndrom (OCD), atypisk anorexia, depression. 

”Dom sätter diagnos på symptom och sen på personligheter och på personlighet så fick jag 

nånting med lite åt borderlinehållet å såhär väldigt osäker personlighet” (Citat Sanna). 

Tina är också hon studerande. Hon minns att hon redan som mycket liten rev sig på knogarna 

och armarna, och drog sig själv i håret. När hon var femton, sexton år skar hon sig för första 

gången. Det började med att hon, precis som Stina, rispade försiktigt på armen. Tinas 

självskadebeteende har också innefattat ätstörningar i form av bulimi, samt missbruk av 

alkohol, droger, relationer och sex. Hon har i stort sett upphört med beteendet, men säger att 

det är en daglig kamp mot suget. Hon fick ett återfall för ungefär ett år sedan; innan dess var 

det ett par år sedan hon sist skar sig. Tina har behandlats med en mängd olika mediciner och 

terapiformer, och hon har fått diagnosen borderline, panikångest och ångest. Den senaste 

terapiformen baseras på psykodynamisk teori. 

Skötaren och psykologen arbetar med dialektisk beteende terapi (DBT). Bägge har genomgått 

en DBT-utbildning. 

Socialsekreteraren arbetar för kommunen med öppenvård för familjer med barn i åldrarna 0 

och uppåt. Hennes uppdrag är bland annat att behandla alla former av trauman, samt arbeta 

med ungdomssamtal, barnsamtal och familjeterapi. Hon arbetar mycket med ungdomar som 

har självskadebeteende. 

Familjeterapeuten är socionom och legitimerad familjeterapeut, samt utbildad kognitiv 

beteendeterapeut. Arbetsuppgifterna består främst av terapeutiska samtal, stödsamtal, 

krissamtal och utredandesamtal. Hon arbetar med tjejer både i grupp och individuellt. Framför 

allt rör det sig om tjejer med depressioner, ångestproblematik och tvångsproblematik. 

 

6.2 Definitionen 

 

Självskadebeteende handlar inte bara om att skära sig utan det innefattas även av handlingar 
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som att bränna sig, rispa sig och slå sig. Skötaren och psykologen pratar om att den bredare 

definitionen är allt beteende som utförs för att skada sig, som bland annat ätstörningar av 

olika slag och missbruk, men de anser att den smalare definitionen är att skära sig. De primära 

informanternas självskadebeteende innefattar många olika destruktiva handlingar. Det rör sig 

om överdoser av mediciner, ätstörningar och promiskuöst beteende. Vissa av de primära 

intervjupersonerna förklarade att de inte alltid använder sig av vassa föremål som till exempel 

rakblad eller kniv när de skadar sig: ”… men är jag frustrerad kan jag ta till vad som helst, 

och liksom skrapa mig själv mot en husvägg eller vad som helst. (…) jag har liksom tagit 

kniv, snäckskal till och med, och glödlampa, husvägg, rakblad…” (Citat Sanna). 

Alla intervjupersonerna är överens om att självskadebeteende handlar om att leva destruktivt 

och på något sätt vålla sig själv skada, och att det kan vara både fysiskt och psykiskt. Lina 

menar att det också kan vara negativa tankar om sitt själv och Kalle tycker att det kan 

innefatta att medvetet omge sig av människor som inte har bra inflytande på en. ”… en 

omedveten indirekt handling som att omge sig med människor som trycker ner en...” (Citat 

Kalle).  

Det kan tyckas att problemet ökat i samhället, men skötaren, psykologen och 

socialsekreteraren menar att det kanske upplevs så eftersom självskadebeteende 

uppmärksammats mer och mer i media. Familjeterapeuten däremot ser en ökning av 

problematiken. Socialsekreteraren tycker att det kan ha en smittsam effekt. Skulle en 

"kartläggning" av problemets utbreddhet göras kan den tänkas visa att många av personerna 

som skär sig känner varandra.  

Informanterna med självskadebeteende anser att problemet ökat i samhället och detta är något 

som oroar dem. Vissa ställde upp på intervju för att de ser en utvidgning i samhället och för 

att de hoppas att deras medverkande kan vara till hjälp för någon annan. 

Alla de primära informanterna skär sig på någon kroppsdel; det kan vara armarna, benen, 

magen eller överallt på kroppen. Sanna skär sig på hela kroppen, men halsen är symbolisk för 

henne då hon tycker att det för henne närmare döden. Anna skär sig på benen eftersom hon 

inte vill att någon ska veta om det. Stina, Lina och Tina skär sig i armarna mest och de säger 

att det är svårt att dölja det, framför allt på sommaren när det är för varmt att ha långärmade 

tröjor på sig. Anledningarna till att de antingen vill dölja det eller visa det öppet är olika. 

Vissa tycker att det är pinsamt och skäms: ”jag gör ju det inte för andra, absolut inte för 

uppmärksamhet” (Citat Anna). För vissa handlar det om att få uppmärksamhet av människor 

runt dem eller av främlingar; de har ett behov av att andra ser dem och visar därför gärna upp 

de ärr de har på kroppen. Var individerna befinner sig när de skär sig varierar naturligtvis. 
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Tina berättar att hon vanligen befinner sig i badrummet eftersom det är lättare att torka bort 

blodet där, men när handlingen sker mer impulsivt kan personen befinna sig i vilket rum som 

helst.  

 

6.3 Introduktionen 

 

Beteendet tycks, för de flesta primära informanterna, ha börjat i tidiga tonåren. Introduktionen 

till det ser däremot olika ut. Lina och Stina hade läst och hört talas om det på tv och på 

Internet. Sanna hade en vän som skar sig, men hon kommer inte ihåg om de pratade om 

självskadebeteende innan hon började skära sig eller efter. Tina är en av dem som började 

skada sig själv tidigt. Hon minns inte exakt hur ung hon var, men säger: ”Jag vet när jag var 

liten att jag har haft som att jag höll på och rev mig såhär på knogarna gjorde jag så att det 

blev alldeles blodigt. Det var väl nåt slags stressavlösare. Och sen rev jag mig i hårbotten 

också när jag var liten” (Citat Tina). Tina berättade att det sedan dröjde många år tills hon 

började skära sig på armarna.  

Självskadebeteendet verkar ha börjat försiktigt hos en del medan exempelvis Sanna säger: 

”[…] Så var det nån kille som hade gjort slut med mig. Och då kändes det bara, jag ville 

bara ta livet av mig […] och så tänkte jag ’vad ska jag göra?’ och så tog jag bara ett rakblad 

och skar mig i handleden” (Citat Sanna). Det kan också vara så att de helt enkelt inte minns 

hur det började. 

 

6.4 Första gången 

 

Självskadebeteende har ofta sin början i starka, upprivande känslor som är svåra att hantera 

för individen. Genom att skada sig själv fysiskt så minskar den psykiska smärtan under en 

kort tid. ”Det är något som jag tror att vem som helst kan ta till när man befinner sig i en 

outhärdlig livssituation. Man skadar sig för att överleva […]. Man vill få ut smärtan på något 

sätt, man vill känna att man lever, man vill känna fysisk smärta, om man skär sig, för att få 

den psykiska smärtan att minska. Man gör det för att man känner sig tvungen, för att man inte 

ser någon annan utväg, eller för att man inte lärt sig att det finns andra utvägar. Det finns en 

hel rad olika anledningar till att människor skadar sig själva, men en sak som nog 

genomsyrar alla människor som tar till självskadandet är självföraktet. Det är svårt att skada 

sig själv om man tycker om sig själv och förstår att man är värdefull” (Citat Hanna). 

Socialsekreteraren säger att många av de ungdomar med självskadebeteende som träffar 
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henne känner det som att de går runt med det sympatiska nervsystemet, som aktiveras vid 

flykt och rädsla, påslaget hela tiden. Ungdomen mår dåligt utan att veta varför, menar hon. Att 

självskadebeteende fungerar och lindrar ångest går inte att förneka, men effekten kan aldrig 

vara långvarig eftersom beteendet riskerar att bli ett beroende som många gånger utförs i ren 

desperation. Självskadebeteendet kan också innebära en trygghet för personen då denne vet att 

beteendet finns att ta till vid svåra situationer i livet, säger psykologen.  De sekundära 

informanterna anser att majoriteten av personer med självskadebeteende är tjejer. De menar 

att killar vanligtvis är mer utåtriktade i sitt beteende. De är noga med att understryka att det 

förekommer killar med självdestruktivt beteende som skär sig eller på annat sätt vållar sin 

kropp skada. 

 

6.5 Känslorna 

 

Tina berättade att hon kan ha någon sorts uppladdning för det innan hon skär sig, vilket 

bekräftas av flera av dem andra, även om det inte behöver vara så varje gång; ibland kan 

handlingen ske impulsmässigt. Tina förklarar att hon gärna vill vara ensam när hon skär sig. 

När uppladdningen är avklarad plockas verktyget (rakbladet, kniven eller annat) fram: ”… 

man känner ju att det gör ont, men på något sätt blir det nåt bedövningsmedel, att man är så, 

att man har så mycket känslor och då liksom fortsätter man å skära i snitten även om det gör 

ont bara för att man vill komma djupare liksom å få det riktigt på nåt sätt och så blir man, 

eh… det blir på nåt sätt, som blodet blir på nåt sätt ett pris för att man, eller att… alltså, en 

vinst på att man vågar gå emot smärtan då” (Citat Sanna). Denna känsla av vinst bekräftas av 

flera av de primära informanterna. Stina pratar bland annat om att hon kände en stolthet när 

hon klarade av att skära sig. Hanna pratar även om att hon, under tiden som hon skär sig, 

känner ett lugn komma över henne. Blandat med dessa ”positiva” känslor i samband med 

beteendet skapas ibland också ångest efter handlingen. En del av de primära informanterna 

har berättat att de kan känna sig lite kluvna mellan ångesten över vad de har gjort och den 

lättnadskänsla som inträffar. De berättar att ångesten efteråt kommer på grund av att de tycker 

att självskadehandlingen är pinsam och onödig. Det kan dessutom vara så att de mår dåligt 

efteråt för att de människor de har runt sig indirekt drabbas av självskadehandlingarna; de kan 

känna att de svikit sina nära och kära.  

De primära intervjupersonerna rapporterar att självskadebeteende är starkt förknippat med 

ångest, självhat och ilska. ”Det är det att jag får så mycket ångest i kroppen och så blir jag så 

jävla arg på mig själv, typ att… att jag mår som jag gör” (Citat Anna). De flesta har svårt för 
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att förklara hur det verkligen känns att skada sig själv, men menar att själva 

självskadehandlingen kan vara både impulsiv och planerad. På frågan hur hennes känslor var 

innan hon skadade sig svarade Sanna: ”Väldigt kaotiska och liksom en stor känsla av 

hjälplöshet och... eh... ilska å… Det är väldigt blandat, alltså jag kan inte alls kontrollera 

mina känslor. Jag är som ett enda stort känslokaos. Känslorna är mycket större än mig själv 

och därför kan jag inte alls kontrollera vad som händer inom mig” (Citat Sanna). Hon 

berättar även att det känns som om hon försvinner under tiden som hon skär sig: ”I det snittet 

som man har gjort på sig själv så liksom blir det tyst (…) alltså, att allt fokuseras i det man 

har gjort. Sen liksom efteråt kommer små känslor tillbaka…” (Citat Sanna). Hon berättar att 

det tar ett tag innan lugnet infinner sig: ”Alltså, det måste sippra fram lite blod, det måste 

droppa ner. Och… ibland kan man få en sån här chock ´oj!´, alltså att jag blir rädd, att ´det 

här blev ganska djupt´, men… eller så blir det så här; oj vad ytligt det här blev!´ så blir jag 

arg så måste jag göra det ännu djupare. Men känslan kommer liksom alltid efter snittet när 

jag ser hur det har blivit” (Citat, Sanna).  

Ångest är en av de stora anledningarna till att de primära informanterna skär sig: ”… det är en 

ventil för ångest som visar sig på sätt som skadar kroppen eller själen på olika sätt. En 

destruktiv ventil kan man säga” (Citat socialsekreteraren). Några av de primära informanterna 

säger att självskadebeteende är ett sätt att överleva på. Det hjälper dem att klara av stress eller 

bara att ta sig igenom en vanlig dag. Lina benämner känslan innan hon skär sig som 

panikångest och förklarar att det känns som om det kryper i huden på henne och att hon får 

svårt för att andas. 

 

6.6 Anledningarna 

 

Socialsekreteraren menar att det alltid finns annan problematik i botten av 

självskadebeteendet, att det finns något som har utlöst beteendet. För en del av de primära 

informanterna framkom det under intervjun att det finns tydliga tecken på detta medan det för 

andra inte finns något som tyder på att det finns en specifik och tydlig utlösande faktor.  

Hanna berättar att hennes barndom var ”ett helvete” (Citat Hanna), men hon minns inte att 

hon mått dåligt på grund av att hon förträngt många minnen. Hon blev utsatt för sexuella, 

fysiska och psykiska övergrepp av närstående personer. Under större delen av sin tonårstid 

bodde Hanna antingen på barn- och vuxenpsykakuten, på behandlingsavdelning eller i 

stödfamilj; sedan sexton års ålder har hon varit oftare inlagd än utskriven.  

Stina hade även hon en barndom och uppväxt fylld av problem. Hon sökte uppmärksamhet av 
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sina föräldrar och blev utsatt för övergrepp. Hon har tonåriga småsyskon som nu har börjat 

skada sig själva och känner att föräldrarna lägger skulden för det på henne, att hon lärt dem 

hur man gör. ”Det är jättefrustrerande att se… […] Fast jag har varit där själv så vet jag inte 

hur jag ska hjälpa henne. […] när jag själv var där och folk försökte tala om för mig att 

’tänka på framtiden’, då kunde jag bli förbannad för jag kände att jag lever ju inte i 

framtiden, jag lever ju nu […]” (Citat Stina).  

Kalle berättade att hans pappa hade alkoholproblem och att hans föräldrar skilde sig när han 

var tre år. Han säger att han har fått berättat för sig att han var ”lillgammal” när han var liten, 

han bestämde gärna och ville förklara hur saker och ting skulle vara.  

Sanna anser sig ha haft en bra uppväxt. Som enda dotter med tre äldre bröder säger hon sig ha 

blivit väldigt beskyddad, kanske nästan lite instängd om än inte rent fysiskt. Även Lina säger 

att hon haft en bra uppväxt. Hon berättar att psykologer har försökt hitta anledningen till 

hennes självskadebeteende i barndomen, men hon själv anser att svaren inte går att hitta där. 

Hon säger dock att hon inte har många minnen från sin uppväxt.  

Anna har inte heller haft en traumatisk barndom.  

Tina berättar att hennes uppväxt var konfliktfylld: ”Mina föräldrar har ju separerat, eller 

dom skilde sig när jag var fem år och det har varit väldigt väldigt bråkigt och det… ja min 

pappa kom hem till oss varje dag i princip och så bråka dom och gapa och min mamma och 

pappa har egna psykiska problem så att, det har påverkat mig jättemycket. Min mamma är väl 

lite till sättet som jag är skulle jag vilja säga. Inte för att hon har fått nån sån diagnos, det har 

hon inte fått, men hon har alltid varit så att hon har legat och grinat och sen ena stunden har 

hon varit glad. Man har aldrig kunnat… man har aldrig haft nån trygghet (…) Min pappa har 

väl varit undandragande och så, inte… Jag vet, jag vet ju att mina föräldrar har älskat oss 

väldigt mycket. Det gör de ju, det har dom alltid gjort, men det har blivit väldigt fel...” (Citat 

Tina). Tina tror att hennes psykiska ohälsa kan vara genetisk, att hon har en genetisk 

sårbarhet. Hon berättade att hon och hennes psykolog försökt finna orsaker till beteendet i 

hennes förflutna, men utan resultat. ”Det är många som har sagt till mig och det tycker jag i 

och för sig är lite jobbigt att prata om, men att jag, mitt beteende påminner så mycket om att, 

alltså, det är många som tror att jag skulle ha varit utsatt för sexuella övergrepp och det 

tycker jag är väldigt jobbigt för jag minns ju ingenting sånt men… aa, jag vet inte. Jag, vi har 

lämnat det lite hos psykologen nu för jag orkar inte, jag vet inte vad, det bara triggar igång 

en massa känslor hos mig. Jag vet inte. Alltså, jag vet inte. Jag vet ingenting” (Citat Tina). 
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6.7 Koppling till självmord 

 

Beteendet kan kopplas ihop med självmordsförsök. Flera av de primära informanterna har 

någon gång försökt ta sitt liv. Kalle berättade att han skurit upp handlederna flera gånger och 

att det ibland har varit så djupt att han svimmat av för att senare vakna upp på sjukhuset: 

"framför allt har man varit arg för att man har misslyckats med det man hade tänkt så att, 

men det är nog den första känslan" (Citat Kalle). Stina pratar om att hennes självmordsförsök 

har varit ett desperat rop på hjälp och detta påstående bekräftas av flera andra. De kan uppleva 

att det är den sista utvägen fast de egentligen inte vill dö. Tina är en av dem som inte velat ta 

livet av sig: "det har absolut inte handlat om, såna här självmords... Näe, alltså jag har alltid 

varit fruktansvärt rädd för att dö..." (Citat Tina).   

Alla de primära informanternas berättelser är unika och det gäller även deras motiv till 

beteendet. Vissa har haft en stark dödsvilja, andra vill ha uppmärksamhet och åter andra vill 

definitivt inte dö. Socialsekreteraren berättar att hon aldrig har stött på någon med 

självskadebeteende som velat ta livet av sig. 

 

6.8 Bemötandet 

 

Att berätta och prata om sitt självskadebeteende är något som kan tyckas vara svårt och 

jobbigt. En del av de primära informanterna pratar utan problem om ämnet och sitt eget 

beteende, men detta tenderar att vara de personer som blivit bättre och inte längre är fast i 

självskadebeteendet. Några har en önskan att kunna prata mer om det, men känner att det är 

pinsamt och skamligt. ”…det är dels en, nån slags skamkänsla och samtidigt skulle jag säga 

nån slags omtanke om andra. Man kanske inte, det kanske finns människor som har varit med 

om saker som gör att dom kanske inte vill höra talas om eller så vet dom inte heller. Eller 

man vill liksom inte sätta det i ansiktet på dom så att säga och tvinga dom att konfronteras 

med det. (…) Jo, alltså, jag skulle önska att det gick att prata om ungefär som vädret liksom” 

(Citat Kalle). De vill inte heller ”tynga” någon annan med deras problem. Vissa av de primära 

informanterna skulle inte alls kunna tänka sig att prata om det och vill absolut inte att någon 

ska fråga om ärren eller över huvud taget ta upp frågan. Lina anser att det inte rör någon 

annan och att det är hennes liv som ingen ska lägga sig i, framför allt inte främlingar. 

Vid några tillfällen har vissa av de primära informanterna blivit ”påkomna” precis när de ska 

eller håller på att skära sig. Sanna berättar om hur mamman såg henne skära sig en gång när 

hon var fjorton år. På frågan om hur hennes mamma reagerade svarar Sanna: ”Ja, alltså hon 
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blev jätterädd och höll för dörren och lät mig inte gå ut förrän jag berättade vad jag höll på 

med, det var fruktansvärt” (Citat Sanna). Efter den händelsen försökte Sannas mamma prata 

med henne om det hon bevittnat några gånger för att senare helt sluta nämna det. Sanna säger 

att hon är glad att mamman inte fortsatte att diskutera händelsen. Informanterna med 

självskadebeteende är överens om att de inte vill att människor ska kommentera deras ärr och 

beteende. De är medvetna om att folk blir nyfikna och kanske undrar vad de har gjort, men de 

anser att det är deras sak att ta upp ämnet med andra. Lina berättar att hon har mer förståelse 

för barn som frågar och när det händer försöker hon förklara att hon är sjuk på ett sätt som 

barn kan förstå. 

 

6.9 Familj och vänner 

 

Familj och vänner spelar på olika sätt en stor roll för de primära informanterna. Stina förklarar 

att det var tack vare hennes man som hon sökte den hjälp som behövdes för att sluta med 

beteendet. Hon förklarar även att barnen är viktiga för att hon ska klara av att hålla sig ”frisk”. 

Stina vet att en av anledningarna till varför hon skadade sig själv var hennes 

föräldrar.”…anledningen till att jag har mått så dåligt har nog väldigt mycket med mina 

föräldrar att göra, saker jag har blivit utsatt för under mitt liv och att (…) felet låg inte så 

mycket hos mig som mina föräldrar gärna talade om för mig att de är fel på mig” (Citat 

Stina).  

Att partnern spelar en stor roll är något som bekräftas av flera av informanterna med 

självskadebeteende. Vissa av dem talar om att pojk- eller flickvännen är en av de få 

människor som de kan tala med om sitt beteende. Tina förklarar att hennes sambo är viktigare 

för hennes förbättring än vad sjukvården eller behandlingen i sig är. Hon anser att hennes 

familj är väldigt betydelsefull i andra sammanhang, men inte när det handlar om 

självskadebeteende. Hanna berättar att hennes familj, förutom hennes mamma, inte är 

speciellt viktig för henne. Hon säger att hon inte behöver dem i sitt liv. Lina anser att hennes 

familj, framför allt hennes pappa, är livsviktig för henne. Hon tror inte att hon skulle vara i 

livet idag om det inte vore för familj och vänner.  

 

6.10 Behandlingarna 

 

Behandlingarna ser olika ut för informanterna med självskadebeteende. Vissa upplever att de 

inte får någon riktig behandling utan att läkarna bara stoppar i dem mediciner: "Jag har ätit 
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massa mediciner, det känns som om jag har gått igenom hela FASS” (Citat Lina). Stina är en 

av dem som fått behandling och idag mår bra; hon kom i kontakt med en psykolog som 

hjälpte henne. Eftersom hon vet varför hon mår dåligt så var det till stor hjälp för henne att få 

prata med någon som kunde lyssna och ge henne tips. Tina fick hjälp av en psykodynamiker 

och även hon mår lite bättre idag. Hon ser sitt beteende som ett missbruk eftersom suget att 

göra det finns där hela tiden; hon måste dagligen kämpa emot lusten att skära sig. Att det är 

ett beroende bekräftas av majoriteten av intervjupersonerna med självskadebeteende. Några 

berättar att de ofta, eller alltid, tänker på nästa gång de ska skära sig och att de känner en 

längtan till det. Stina berättar att det blir som ett beroende eftersom det kändes bra just när 

hon skar sig och eftersom det fanns i hennes tankar hela tiden. Också Lina känner att 

beteendet har blivit ett beroende. Vissa av de primära informanterna är glada över att de fått 

en diagnos; de anser att det är lättare för dem att förstå och förklara sitt beteende. Andra 

känner att diagnoser bara minimerar den behandling de annars skulle kunna få. De känner att 

de blir dömda utifrån den diagnos de har fått. 

KBT är en behandlingsform som används på personer med självskadebeteende. Då intervjun 

genomfördes hade Anna precis påbörjat sin behandling. Hon visste inte riktigt vad den skulle 

gå ut på förutom att hon med hjälp av en terapeut skulle lära sig ett hälsosammare beteende. 

Dessutom skulle hon få hemläxor att öva på. DBT, som är en form av KBT, är den 

behandlingsform som de professionella intervjupersonerna anser vara bäst lämpad på 

självskadebeteende: "ja, det handlar om att man ska försöka bryta ner det negativa beteendet 

med självskadebeteende då och det gör vi genom olika metoder då. Dels så går man i en 

färdighetsträningsgrupp (...), där lär vi ut olika färdigheter eller förhållningssätt då 

motvikten med självskadebeteende. Dit går man då en gång i veckan och det är där vi lär ut 

mer pedagogiskt hur man ska lära sig och så får man hemuppgifter där som man ska öva på. 

Det är färdigheter som att man ska lära sig stå ut och att man ska acceptera... det jobbiga 

situationer istället för att gör något destruktivt" (Citat familjeterapeut). DBT är framförallt 

utvecklad för kvinnor med borderlinepersonlighet och självskadebeteende, men skötaren och 

psykologen berättar att det är fler personer i samhället med självskadebeteende än med 

borderlinepersonlighet. De menar vidare att det ena inte behöver innefatta det andra.  

Socialsekreteraren menar att de först arbetar med själva självskadebeteendet och att de strävar 

efter att lära individerna ett annorlunda sätt att bete sig, men att det sedan är lika viktigt att 

leta upp kärnan till problemen. Hon menar att det inte går att långsiktigt ändra någons 

beteendemönster utan att ta reda på vad som fått personerna att skada sig från början.  

Familjeterapeuten förklarar att det första målet med behandlingen är att patienterna ska sluta 
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skära sig. När det uppnåtts är det essentiellt med målsättningar "vad är det du vill ha 

förbättrat" (Citat familjeterapeut). Hon menar att det är nödvändigt att sätta upp realistiska 

mål, som exempelvis att individen ska bli bättre på att hantera relationer eller att individen ska 

kämpa hårdare i skolan. Skötaren och psykologen talar om att det första målet i behandlingen 

är att lära individerna att hantera känslor och att de ska kunna leva ett normalt vardagsliv. Det 

andra målet, enligt dem, är att "hjälpa hitta sätt att medvetet skapa förutsättningar för att hitta 

mer glädje och mindre elände och få mer harmoniska relationer" (Citat skötare). 

Under behandlingen menar de sekundära informanterna att det är viktigt att inte döma eller 

pressa patienterna när de mår så dåligt som de gör. De anser att det är viktigare att lyfta fram 

det som individerna gör bra snarare än det som de inte gör bra; det är ett sätt att höja deras 

självförtroende.  

Vården kan uppsökas på många olika sätt. Personen kan ha skurit sig så illa eller tagit överdos 

av mediciner och därför blivit inlagd på psykakuten för att sedan remitteras vidare. Det kan 

också ske via skolkuratorn eller ungdomsmottagningen. Ibland söker individerna direkt till de 

olika mottagningarna som specialiserat sig på självskadebeteende och även Socialtjänsten kan 

skicka dem vidare. 

Socialsekreteraren menar att självskadebeteendet ofta kan ersättas av något annat beteende 

och förändras när individen blir vuxen om personen inte fått behandling för det i yngre ålder. 
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Kapitel 7 - Analys 

 

7.1 Goffman: Självskadebeteendets rumsliga rörelse 

 

Goffman (2000) menar att människor rör sig i två olika zoner; den bakre och den främre 

(Goffman, 2000). De primära informanterna kan anses ha en personlighet med vilken de 

uppträder offentligt och en annan som hålls mer undangömd. De har blivit duktiga på att 

skapa, vidareutveckla och använda sig av den roll de visar för andra; detta märks genom att de 

sällan tappar ”masken” och avslöjas. Det är endast vid tillfällen då främlingar eller närstående 

påpekar och kommenterar förekomsten av exempelvis ärr som rollprestationen för en stund 

kommer av sig. Sådana tillfällen leder till störningar i individens trygga tillvaro och de kan 

skapa känslor av ångest, skam och ilska. 

De primära informanternas privata sfär, den bakre zonen, är undanhållen från andra 

människor, ofta även från de allra närmaste (Goffman, 2000). Den bakre zonen kan, enligt vår 

mening, både utgöra det fysiskt avskilda rummet där självskadebeteendet äger rum, likväl 

som deras psykiska känslotillstånd. Det fysiska rummet varierar i sin struktur och i dess 

huvudsakliga användningsområde. Tina menar till exempel att badrummet är den plats som 

hon oftast befinner sig i då självskadehandlingar utförs. Stina kan både befinna sig i 

badrummet och i sitt sovrum. Alla kan dock genomföra självskadehandlingar oberoende av 

specifika rum, men detta korrelerar med hur pass desperat lusten att skada sig själv växer sig. 

Det är också av vikt att påpeka att handlingarna så gott som alltid sker i avskildhet. Deras 

psykiska känslotillstånd utgör också en bakre zon då det innefattar alla de tankar och känslor 

som en individ har. Vilka känslor som får passera till den främre zonen är väl genomtänkt, 

kontrollerat och planerat av individen själv. 

Den främre zonen består av alla möten med andra människor och uppträdandet sker på denna 

plats (Goffman, 2000). Vi menar att också denna zon kan vara psykiskt och/eller fysiskt 

avgränsad. Informanterna med självskadebeteende visar tydligt att de döljer sin bakre zon 

eftersom de vill upprätthålla den främre rollprestationen; detta märks genom deras ovilja att 

öppna sig och berätta om eventuella svårigheter. Nästintill alla de primära informanterna 

medger bestämt att de inte vill prata om och identifiera sig med den stereotypa bilden 

människor har om personer som skadar sig själva. Vi upplever att de önskar vara som ”alla 

andra” samtidigt som de inte förmår att ta emot nödvändig hjälp; detta skapar, enligt oss, en 

motsägelse.  

Vi tänker oss att skam är huvudanledningen till varför detta känns svårt för de primära 
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informanterna. Därför är risken stor att de tappar sin ”mask” när de ertappas med att utföra de 

handlingar de så gärna vill dölja. Detta märks tydligt i Sannas livsberättelse då hennes 

mamma bevittnade självskadandet i köket en dag. Avbrottet påverkade Sanna negativt och 

resulterade i känslor av sorg och skam; mamman däremot, tänker vi oss, kände rädsla och 

förtvivlan. Mamman räddade på ett vis Sannas scenframträdande genom att inte konfrontera 

sin dotters beteende och de bakomliggande anledningarna till det. Detta möjliggjorde hennes 

fortsatta rollframträdande och rollkaraktär. Vi kan aldrig veta om resultatet hade blivit 

annorlunda om mamman agerat på ett annat sätt; vi tänker oss att det hade kunnat leda till 

antingen förstärkta band och mer öppenhet dem emellan eller så hade det kunnat driva bort 

Sanna hemifrån och rasera deras förhållande. Anna berättar att hon, i början av sitt 

självskadande, hittade på ursäkter för att förklara uppkomna sår och skador på armarna inför 

sina föräldrar. Hon sade bland annat att hon gått in i vassa kanter på olika möbler och 

upplever det som att föräldrarna accepterade hennes förevändningar. Även här kan vi känna 

att föräldrarna, om än omedvetet, räddade hennes scenframträdande. Det är möjligt att 

självskadande av detta slag inte fanns med i deras referensramar och att de därför inte kunde 

sammankoppla skärsåren med tanken på att en individ själv kan skära sig på armarna.  

De gånger som självskadehandlingarna lett till akuta läkarbesök har de primära informanterna 

upplevt starka känslor av skam och skuld då de tvingats att söka stöd från någon i 

omgivningen som kanske inte sedan tidigare kände till problemet. Dessutom uppmärksammas 

beteendet av främlingar, såsom läkare och annan sjukvårdspersonal, vilket kan leda till att 

personen känner en ökad skamkänsla.  

Vi tror att informanterna med självskadebeteende har blivit så pass bra på att upprätthålla sina 

sociala roller att det kan vara svårt för dem att bryta de mönster och handlingsformer de 

skapat. Vi tänker oss att rollens detaljer är föränderliga och anpassningsbara allteftersom 

situationen ändras och kräver det. Däremot, anser vi, att kärnan i rollen är statisk. 

Anledningen till det är att rollen påbörjar sin skapelseprocess så pass tidigt i en individs liv. 

Det krävs mycket energi för att förändra hela ens personlighet och det är ofta alltför stort 

arbete för en individ att klara av på egen hand; det är lättare att bara ändra små detaljer.  

 

7.2 Mead: ”The self” 

 

Mead menar att "I" är den delen av självet som upplevs som något positivt, spontant och 

roligt. "Me" betraktas istället ofta som tråkig och cementerad, men så behöver det inte alltid 

vara. (Ritzer, 2003) Enligt vår åsikt är ”Me” också något som påminner om det sunda 
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förnuftet och därför anser vi att det har positiv inverkan på personligheten. 

De primära informanterna har drabbats av, vad vi anser vara, ett hårt och svårföränderligt 

"Me" eftersom de gått igenom och upplevt tragiska händelser. Det kan vara så att de inte har 

fått chansen att släppa fram sitt "I" under barndomen. Detta hårda "Me" kan ha gjort att "I" 

har haft svårare för att utvecklas. Har de primära informanterna haft en jobbig och tuff 

barndom så kan det tänkas att de var tvungna att utveckla sitt "Me" i en alltför tidig ålder och 

att de aldrig fick chans att leva ut deras "I". Vi tänker oss att de kan ha fått agera förälder för 

sina egna föräldrar. Vi tror därmed att de primära informanternas relation mellan "I" och 

"Me" har fastnat i utvecklingen och inte kommunicerar på ett konstruktivt sätt med varandra. 

Det är, enligt oss, "I" som styr det impulsiva självskadebeteendet eftersom "I" innefattar just 

spontanitet och impulsivitet (Ritzer, 2003). Ändå tror vi att även de självskadehandlingar som 

inte sker impulsivt till stor del styrs av "I". De primära informanterna upplever en stark ångest 

som de behöver få utlopp för och denna ångest tänker vi oss är en relevant del av "I". Den 

känsla som de primära informanterna upplever och som ofta föranleder självskadebeteendet 

kan inte kontrolleras av deras "Me"; därför får "I" överhanden och självskadehandlingarna 

sker.  

"I" styrs, enligt oss, av relativt barnsliga tankegångar. Individen har svårt för att se till 

konsekvenserna av sina handlingar och att fundera över alternativa handlingssätt (Ritzer, 

2003). De primära informanterna kan ha svårt att se vad konsekvenserna blir av att 

exempelvis skära sig eller att ta tabletter; därför tänker vi oss att de påverkas till stor del av 

"I". Det kan också vara så att de undviker att tänka på vad deras handlingar resulterar i. När 

Stina pratade om vad hon vill säga till unga tjejer och killar som skär sig påpekade hon just 

konsekvenserna. Hon menade att det inte är roligt att leva med de ärr och andra märken på 

kroppen som självskadehandlingar många gånger lämnar efter sig.  

Flertalet av informanterna med självskadebeteende berättar att de dagen efter en 

självskadehandling kan känna ångest över vad de gjort. Vi tror att "Me" styr dessa aningen 

mer logiska, rationella och "vuxna" tankar. De primära informanterna är då fullt medvetna om 

att deras självskadehandlingar inte är gynnsamma för dem.  

De primära informanterna diskuterar inte i någon vidare mening sitt självskadebeteende med 

sin omgivning. Vissa har påvisat att de väljer att inte nämna relevanta saker för någon, inte 

ens för psykologer eller andra personer som finns i deras närhet med avsikt att hjälpa dem. 

Denna tystnad; beror den på "Me" eller "I"? Vi tänker oss att det kan bero på "Me", som är 

den logiska och medvetna delen av självet (Ritzer, 2003). Informanterna gör ett medvetet val 

när de inte berättar allt om sina erfarenheter och tankar. Varför de väljer att inte berätta vet vi 
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inte, men det skulle kunna bero på att de är rädda för vad som skulle hända om de något sade. 

Självskadebeteendet skulle, enligt oss, kunna förklaras med att informanterna har svårt för att 

hantera samhället och dess normer och värderingar. Vi menar att svårigheten att hantera 

samhället leder till ångest och att ångesten styrs av "I". Däremot så tror vi att själva problemet 

har sitt ursprung i ett hårt ”Me” som har hindrat ”I” att utvecklas på ett konstruktivt sätt i 

dialog med dynamiska ”Me”. Det hårda, negativa och begränsade ”Me” medför att de primära 

informanternas ”I” reagerar än mer destruktivt fast på ett spontant sätt. 

Vi anser att självskadebeteende i stort är kreativt och att det ligger en tanke bakom 

tillvägagångssättet, var på kroppen individen väljer att göra sig illa, samt var och när de ska 

skada sig.  

"Me" handlar bland annat om att kunna se sig själv utifrån; det behöver inte vara på ett 

bedömande sätt (Ritzer, 2003). Vi tror att informanterna med självskadebeteende har 

svårigheter med detta. Vi får uppfattningen av att de när de försöker se på sig själva utifrån 

ofta ser negativa saker. De dömer och kritiserar sig själva alldeles för hårt. 

Vi tror att terapeuter behöver bidra till att en konstruktiv och rörlig relation mellan patientens 

"I" och "Me" skapas. Vi anser att terapi inte fungerar på ett tillräckligt bra sätt om det endast 

skapades en relation till bara ”I” eller bara ”Me”. Terapeuten kanske till och med behöver 

"säga till ordentligt" för att nå fram till individens "I". En terapeutisk skicklighet, enligt oss, är 

att kunna röra sig mellan patientens och sina egna "I" och "Me". 

 

7.3 Giddens: ”Modernitet och självidentitet” 

 

En av senmodernitetens konsekvenser är avtraditionaliseringen av institutioner och relationer. 

Det resulterar i en känsla av ensamhet hos individer och detta påverkar även våra informanter, 

såväl som alla andra människor i samhället. Denna individualism som följer skapar en 

otrygghet då medborgarna inte har någon att luta sig mot och känna samhörighet med på det 

mer givna sätt som fanns i det förmoderna samhället. (Giddens, 2005) De primära 

informanternas ovilja att tynga andra med sina problem kan, enligt vår mening, vara ett 

uttryck för denna individualism.  

Vi tolkar det som att Giddens (2005) menar att kunskap är föränderlig och svår att lita på 

eftersom giltigheten ändras ofta och snabbt. Den nya information som införskaffas går inte att 

knyta till gamla erfarenheter. Vi ställer oss kritiska till detta påstående då det är svårt att 

bortse ifrån sin individuella historia och bakgrund. Tidigare erfarenheter följer oss genom hela 

livet. Behandlingsformerna, såsom DBT och KBT, har som avsikt att just förändra 



  35   

förhållningssättet till tidigare känslor och beteendemönster. De har som avsikt att lära 

individer att omvärdera, förstå och hantera känslor och beteendemönster. Den nya inlärda 

informationen ska sammankopplas med tidigare beteenden för att generera förståelse för hur 

situationen hade kunnat hanteras på ett lämpligare sätt. Hade inte historia och bakgrund 

funnits att lära av, att dra paralleller till och att dra slutsatser ifrån så tror vi att problematiken 

från början inte alls funnits och att eventuella lärdomar inte hade varit möjliga. 

Reflexivitet (Giddens, 2005) är också något som vi tänker oss att informanterna med 

självskadebeteende lär sig under behandlingen. De påvisar en svårighet att själva förstå sitt 

beteende och varför det utförs. Detta märks genom deras oförmåga att se sig själva objektivt 

och att de inte kan analysera sin situation eller sina handlingsmönster.  

Detta går, enligt vår mening, även att sammankoppla till Meads begrepp generaliserade andre. 

Mead menar att det generaliserade andre möjliggör objektivt och abstrakt tänkande. (Ritzer, 

2003) De primära informanterna saknar eller kan ej på annat sätt utveckla en generaliserade 

andre och ett reflexivt förfarande. Behandlingen har, enligt oss, som mål att hjälpa dem med 

detta. Genom ett kritiskt förfaringssätt skall en återkoppling till gamla stress- och 

ångesthanteringsmodeller ske. Inte heller här får individuell historia och bakgrund bortses 

ifrån eftersom det, enligt oss, är tidigare erfarenheter och gamla upplevelser som formar 

personlighet och eventuell problematik som senare kan uppkomma. 

De primära informanternas diagnoser ser vi som en typ av konfiskering av erfarenheten då 

dessa sällan inbringar stolthet och eftersom de är aningen tabubelagda (Giddens, 2005). 

Denna konfiskering av erfarenheten kan, enligt vår mening, bero på att människor i dagens 

samhälle inte längre vet hur problem, såsom psykisk sjukdom, ska hanteras. I äldre samhällen 

tog ofta familjemedlemmar hand om dessa problem; numera överlåts hanteringen till 

expertisen. Då människor inte längre konfronteras med dessa frågor så blir avstånden mellan 

olika individer i samhället stora. Vissa av de primära informanterna är tacksamma över sina 

diagnoser eftersom det inger dem bättre förståelse för sitt eget beteende, medan andra känner 

att det stjälper dem i deras vardagsliv och i möten med andra människor. Vi menar att 

avskiljningen snarare är psykisk än fysisk, men att den också kan innebära båda delarna.  

Många av de intervjuade har någon gång eller flera gånger varit inlagda på sjukhus och andra 

psykiatriska avdelningar. Hanna är en av dem som har många erfarenheter av detta; sedan 

tonåren har hon varit inlagd oftare än hon varit utskriven. Vi tänker oss att detta kan ha 

resulterat i att hennes sociala utveckling drabbats på ett eller annat sätt.  

Ontologisk trygghet (Giddens, 2005) tycker vi kan sammankopplas med störningar i 

scenframträdandet som Goffman (2000) skriver om. Människor strävar efter kontinuitet i sina 
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vardagliga rutiner; bryts dessa så skapas ångestkänslor (Giddens, 2005). Vi anser att de 

primära informanterna, liksom alla andra människor, berörs av detta. Informanterna med 

självskadebeteende följer specifika vanor och mönster både i sitt självskadebeteende och i sitt 

vardagliga beteende, och de kämpar för att upprätthålla dessa. Om de inte får tillfälle att skada 

sig eller på annat sätt hindras från att göra detta så tänker vi oss att ångesten växer. 

Socialsekreteraren var av den åsikten att självskadebeteendet är en ångestventil. Hon menade 

att individerna inte skulle skära sig om det inte fyllde en funktion hos dem. Detta håller vi 

med om. Får en individ inte utföra en handling i syfte att minska ångest så borde det i 

slutändan medföra att lusten för att utföra beteendet ökar. Detta, anser vi, blir som en ond 

cirkel för individen då det ena föder det andra. 

Vi tänker oss att de primära informanterna använder självskadebeteende som en slags 

ontologisk trygghet då de vet med sig att när ångest uppkommer finns självskadehandlingar 

att ta till för att reducera den. Ontologisk trygghet, som syftar till en förståelse för sig själv 

och sin omgivning och att utvecklas vidare från den (Giddens, 2005), utvecklas däremot inte 

hos informanterna med självskadebeteende. Istället hindrar deras självskaderutiner dem från 

att utvecklas och förändras. Den ontologiska tryggheten är nödvändig, men kan vara av 

begränsande karaktär för att en reflexiv process ska kunna ske; denna process kan bli 

begränsad av en alltför rutiniserad och upprepad ontologisk trygghet (Giddens, 2005). 

Vi tänker oss att den något problematiska barndom och ungdomstid som vissa av de primära 

informanterna upplevt kan kopplas till begreppet grundläggande tillit. Den grundläggande 

tilliten skapas i relationen mellan barn och vårdnadshavare; skulle den inte vara alltigenom 

god så skapas otrygghet. Hela självidentiteten kan ta skada av denna instabila grund. 

(Giddens, 2005) Problematiken hos informanterna med självskadebeteende har olika 

grundorsaker; i några fall baseras den på övergrepp, i andra fall grundas problemen i en 

skilsmässa eller brister i föräldrarnas uppmärksamhet gentemot barnet. Vi tror att dessa 

problem har haft stor inverkan på förekomsten av självskadebeteende hos de primära 

informanterna. De kan också ha format en otrygg och osäker självbild på grund av detta. 

Några kan tydligt se kopplingar mellan tidigare erfarenheter och nuvarande problematik, 

medan andra inte kan sätta fingret på varför de mår dåligt. I den grundläggande tilliten ingår 

förmågan att kunna ge uttryck för sina problem (Giddens, 2005). Detta är något som de 

primära informanterna har svårt för och även detta kan ha påverkat deras självbild negativt. 
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7.4 Giddens: ”Intimitetens omvandling” 

 

De primära informanternas beteenden kan betraktas som både tvångsmässiga handlingar och 

beroenden (Giddens, 2001). Vi upplever alla primära informanter som mer eller mindre 

beroende av någonting, även om det kanske inte är rena självskadehandlingar. Vi anser att 

vissa kan ha en förmåga att söka upp problem och andra, för dem, jobbiga situationer, kanske 

på grund av att den känslan är mest familjär för dem. Vi får intrycket av att små och relativt 

obetydliga saker får en stor påverkan i deras dagliga liv; detta kan nästan användas som en 

ursäkt för att få må dåligt. Det är något som kan ske omedvetet. Eftersom många av 

informanterna med självskadebeteende inte säkert vet varför de mår dåligt så söker de svar på 

det ifrån dessa små saker som inträffar. Det transliknande tillståndet tycker vi passar in i deras 

berättelser, mycket på grund av att många har svårt att tydligt och detaljrikt minnas tillfällen 

när de skadat sig själva eller känslorna de då hade. Detta kännetecknar tvångsmässiga 

beteendemönster (Giddens, 2001). Det är svårt att bryta vanan ensam (Giddens, 2001) och 

även detta är något som bekräftas av de primära informanterna.  

Självskadebeteendet uppfattas av de primära informanterna som ett beroende. De upplever att 

beteendet är svårkontrollerat och att det påverkar stora delar av deras själv och deras vardag 

eftersom de tänker på det konstant. Beroende kännetecknas av att beteendet utförs trots den 

kortvariga lindringen som erbjuds (Giddens, 2001). Detta bekräftas av de primära 

informanternas berättelser. Sanna förklarade att ångesten minskar när hon skär sig, men kort 

därefter återkommer känslor i mindre grad och små doser.  

Kicken, som kännetecknas av tillfällig extas, avslappning och triumfatoriska känslor 

(Giddens, 2001), är något som informanterna med självskadebeteende har upplevt då de efter 

självskadehandlingar kan känna sig stolta över att de klarat av att genomföra den 

självskadande handlingen. Det kan kännas som en bedrift och en slags vinst för dem. 

Avslappningen (Giddens, 2001) kan kopplas till ångestlindringen. Depression och tomhet är 

två känslor som är närvarande om fixen inte tillfredsställs (Giddens, 2001). Vi tror att de 

primära informanterna upplever dessa känslor om de inte har möjlighet att genomföra 

självskadehandlingar just när de själva vill. Detta kan återkopplas till Giddens (2005) begrepp 

ontologisk trygghet eftersom människor strävar efter att bibehålla de rutiner som har skapats 

(Giddens, 2005).  

Både kicken och fixen innebär en paus från vardagslivet (Giddens, 2001), men vi tänker oss 

att den visar sig på olika sätt. Det är ganska självklart att en minskning av svårhanterliga 

känslor innebär någon slags paus och ett uppehåll från det som känns jobbigt. Eftersom 
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ångesten oavbrutet byggs upp och växer sig starkare inom informanterna så skapas ett avbrott 

och en lättnadskänsla när den tömts ut ur kroppen. Däremot tror vi att tanken på att utföra en 

planerad självskadehandling kan stilla och tillfredsställa ångest; detta gör pausen gällande för 

fixen.  

Giddens (2001) skriver att kicken och fixen kan leda till ett förakt mot beroendet i sig 

(Giddens, 2001). Anna är ett exempel på detta; hon berättar att hon blir arg när hon ser andra 

som har skurit sig. Hon säger också att hon hatar sitt eget beteende.   

Vi finner det intressant att självskadebeteenden utförs med avsikten att minska ångest när de 

primära informanterna samtidigt är väl medvetna om att ångest också föds ur beteendet. Vi 

tror att ångestens ibland plötsliga uppkomst kan leda till att självskadehandlingarnas 

konsekvenser inte genomtänks och övervägs innan; därför sker handlingarna spontant och 

impulsivt. Alla primära informanter håller med om att deras känslor är svårgripliga och 

snabbföränderliga. De menar att deras känslor kan byta karaktär från positiva till negativa på 

bara några sekunders intervall.  

Självskadehandlingarna, som ofta är ett beroende, är i mångt och mycket det enda som hjälper 

mot ångest, enligt de primära informanterna. Även om behandlingsformer tagits fram i syfte 

att reducera beteendet så har detta inte nått fram till alla; därför ser de detta som den enda 

utvägen. Informanterna med självskadebeteende har, precis som Giddens (2001) skriver, ett 

nästan romantiserande och intimt förhållningssätt till sitt beroende (Giddens, 2001). 

Anledningen till att vi upplever deras förhållningssätt som romantiserande är att vissa av dem 

under delar av intervjuerna idealiserade självskadehandlingarna och de hade stundtals svårt att 

återminnas de negativa konsekvenserna som följer.  

Att beroende kan ändra karaktär (Giddens, 2001) bekräftas av både de primära och de 

sekundära informanterna. Socialsekreteraren berättar att självskadebeteendet många gånger 

ändrar form när personen blir lite äldre, om hjälp inte infunnits. Vi tror att detta kan ha att 

göra med att individerna har en ”beroendepersonlighet”, det vill säga att de har lättare att 

fastna i beroenden oavsett form än andra människor. En annan anledning kan, enligt vår 

mening, vara att kärnan i beroendeproblematiken inte bearbetats. Dessutom anser vi att 

självskadebeteende är ett symptom på ett problem; det hjälper inte att bara arbeta med 

självskadandets specifika uttryck, såsom självskärning, utan att försöka bota problemets grund 

och skälen till att det uppkom. Detta är något som de sekundära informanterna bekräftar. 

Giddens (2001) skriver att just det faktum att beroendet kan ändra karaktär påvisar att de 

individerna med denna problematik har svårt att hantera ångest (Giddens, 2001). Detta är ett 

genomgående drag i alla primära informanters berättelser. De utför självskadebeteende för att 
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lindra ångest och håller med om att de har svårt för att hantera känslor. 

Giddens (2001) förklaringar till varför beroenden uppkommer är en förlust av traditioner och 

kollektiv gemenskap (Giddens, 2001); denna förlust är gällande för alla människor, inte bara 

de primära informanterna, men enligt oss märks förlusten tydligare hos dem. 

Denna avtraditionalisering av samhället leder till att det finns färre vanor att luta sig mot som 

individ. Detta leder till en ökning av livsstilsval. (Giddens, 2001) Vi tror att de primära 

informanterna kan känna en otrygghet och osäkerhet som gör det svårt för dem att välja 

livsstil. Vi tänker oss att de därför kan hålla fast vid icke-funktionella, men välbekanta 

handlingsmönster. Informanterna med självskadebeteende vill inte, officiellt, sammankopplas 

med självskadebeteendet, vilket, enligt oss, kan leda till en förvirring och en svårighet att 

förändra beteendet.   

 

7.5 Avrundning 

 

Alla använda teorier förklarar på varierande sätt människan och hennes syn på sig själv och 

sin omvärld. De ger också förklaringar till en mängd beteenden, deras uppkomst och struktur. 

Goffman refererar till teater när han beskriver människors rörelsemönster i sociala rum. Mead 

ser självet uppdelat i två delar som båda påverkar individen. Giddens tankar om modernitet 

och självidentitet berör samhällets utveckling från förmodernitet till senmodernitet och dess 

konsekvenser, samt hur människor formar och skapar bland annat ontologisk trygghet och 

reflexivitet. Giddens redogör även för beroenden och deras påverkan på människors 

handlingar och beteenden.  

Då ämnet är individuellt problematiskt och svårförklarat anser vi att dessa tre teoretiker på ett 

bra och omfattande sätt klarlägger de primära informanternas handlingsmönster.  
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Kapitel 8 – Reflektioner och sammanfattande avslutning 

 

Att hitta informanter var ganska svårt eftersom det är få personer med självskadebeteende 

som är villiga att prata om detta. Sedan är det besvärligt rent sekretessmässigt då myndigheter 

och andra instanser inte kan bidra med informanter och information. Därför var vi tvungna att 

hitta alternativa vägar för att finna intervjupersoner. Somliga träffade vi inte personligen utan 

intervjuerna skedde då antingen via brev eller också per telefon; därav kan reliabiliteten ha 

påverkats, men vi uppfattade informanterna som trovärdiga. Självfallet är det ultimata 

tillvägagångssättet fysiska sammankomster. Vi känner ändå att informationen var relevant och 

omfattande, och uppsatsens resultat påverkades inte nämnvärt av detta.  

Enär vissa av de primära informanterna består av bekantas bekanta, om än inte i den direkta 

omgivningen, så kan även detta skapa problem. Med tanke på den sekretess och etik som 

förväntas av forskare så påverkar detta även oss privat. Vi måste tänka efter noga så att ingen 

identitet röjs; detta är något som självfallet gäller diskussioner angående uppsatsen med alla 

människor, men det blir särskilt viktigt här.  

Uppsatsen generade inte någon ny revolutionerande information och även det är något som 

möjligtvis går att kritisera. Syftet var dock inte att hitta lösningar utan avsikten var snarare att 

uppmärksamma självskadebeteendet och att försöka ge en bild av hur det upplevs för våra 

informanter. Detta tycker vi att vi har lyckats med då våra frågeställningar besvarades. 

 

Vi anser att forskare, som har mer tid och möjlighet att komma i kontakt med fler 

informanter, i framtiden borde engagera sig i frågan. Ett resultat som går att generalisera vore 

önskvärt och intressant för framtiden. Kunskapsnivån måste höjas än mer eftersom 

fenomenets utbreddhet är så pass stor i dagens samhälle. Vår förhoppning är att denna uppsats 

bidragit med empiri, om än i liten omfattning.  

Det vore också eftersträvansvärt att blanda kvalitativa och kvantitativa metoder i en och 

samma studie för att på så sätt eventuellt kunna finna förändringsmöjligheter och lösningar på 

problematiken bakom.  

 

Självskadebeteendet har många dimensioner och infallsvinklar, och dessa är i hög grad unika 

för den specifika individen. Denna tanke har vi medvetandegjort oavbrutet under hela 

uppsatsarbetet. Vi är således medvetna om det faktum att det är svårt att dra paralleller mellan 

de olika informanternas erfarenheter och åsikter. Denna grupp individer kan inte heller tala 

för hela populationen av personer som skadar sig själva eller professionella som i sitt yrke 
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stöter på fenomenet. Uppsatsens fokus har varit att berätta endast dessa sju primära 

informanters historia av självskadebeteende, samt fylla på med de sekundära informanternas 

kunskap och kännedom om ämnet, med förhoppning om att det trots ett relativt lågt antal 

deltagare kan leda till att någon ny kunskap genereras. Kanske kan professionella finna någon 

aspekt som de inte tidigare tänkt på eller insett hade så stor betydelse som personer med 

självskadebeteende faktiskt upplever att det har. Måhända kan andra tjejer och killar eller 

kvinnor och män finna något som hjälper dem att förstå sina egna handlingar bättre. Möjligen 

kan också våra informanter med självskadebeteende dra fördelar av denna uppsats på något 

sätt. 

 

Vi har i analysen försökt finna förklaringsmodeller för självskadebeteende i begrepp och 

teorier av Goffman, Mead och Giddens. Vi hoppas och tror att våra informanter kan hålla med 

om att dessa teorival var intressanta och passande. 

 

Goffmans tankar om att livet är som ett enda stort scenframträdande (Goffman, 2000) finner 

vi mycket intressanta. Alla människor kan troligen relatera till detta då vi alla under vissa 

situationer i livet upprätthåller en social roll som kanske inte alltid reflekterar vårt autentiska 

och bakre själv. När en individ medvetet undanhåller information om sig själv och strängt 

kontrollerar vad denne delar med sig av till omvärlden menar vi att denne innehar en roll. De 

primära informanterna agerade på detta sätt på daglig basis. Scenframträdandet pågick i stort 

sett hela tiden när individen vistades utanför exempelvis sitt hem och ibland även inom 

hemmets väggar inför den närmaste familjen.  

Skälen till detta var, enligt de primära informanterna, känslorna av skam och ångest. De ville 

inte såra sina nära och kära mer än nödvändigt och tanken är fin. De värnar ju om sina 

älskades bästa och vill beskydda dem från smärta, men detta har inte alltid enbart positiva 

effekter. Kan en person som hemlighåller problem som de har bli bättre? Kräver inte 

förbättring av alla slag en försoning med det som gör ont, samt en acceptans och en insikt 

över sina egna förutsättningar? Vi undrar om inte de primära informanterna fortare skulle 

kunna bli av med självskadebeteendet, som ju ändå inte gör dem gott i alla lägen, om de 

kämpade för att prata med någon utvald om sina känslor och annat trots att det kan kännas 

som att de inte klarar av det.  

Detta gäller självfallet inte alla informanter med självskadebeteende enär somliga var duktiga 

på att diskutera med sin omgivning, men vi vidhåller vårt påstående eftersom just 

självskadehandlingen sker i ensamhet. Om individen då kunde höra av sig till någon och 
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prata, prata, prata tills lusten hade gått över så borde det möjligen kunna leda till en 

minskning av att självskadebeteendet utförs.  

Sant är att beroenden (Giddens, 2001), oavsett form, förvränger ens tankesätt så att individen 

lurar sig själv och ofta inte ens vill ha hjälp i det ögonblicket; därför kan detta att söka hjälp 

och stöd från någon vara en övermäktigt. Det är oerhört svårt att bryta lusten att slutföra en 

beroendehandling när tanken väl infunnit sig, men självfallet är inte detta omöjligt. Vad det är 

som krävs av en individ för att denne ska lyckas med detta är troligen högst individuellt. Rent 

allmänt kan det dock tänkas att stark beslutsamhet och vilja underlättar. Individen måste vara 

stenhårt inriktad på förbättring och aldrig någonsin vika från den uppfattningen. Även om en 

strävan efter förbättring finns hos individen så kräver framsteg mycket, mycket mer, såsom 

behandling, öppenhet och ärlighet om sin problematik. Vi inser självklart att detta är lättare 

sagt än gjort och vi vill inte på något sätt döma eller tala om för någon vad denne borde göra. 

Uppsatsens mål är dock att spekulera, i vad självskadebeteende är och hur det kanske kan 

begränsas eller elimineras, och det är det vi gör nu. 

Om individen lyckas föra sitt autentiska, bakre själv in i ljuset av den främre zonen vore 

möjligen lösningen funnen. Om vi dessutom tänker oss att individen inte vill skada sig i den 

främre zonen och dennes autentiska själv alltid befinner sig där så ges individen inte 

möjlighet att utföra beteendet. Det här tankesättet kräver dock en viss övervakning från andra 

människor i ens närhet som säkerligen för med sig negativa konsekvenser för den övervakade. 

Somliga skulle måhända revoltera och protestera mot denna oönskade inblandning i deras 

privata angelägenheter, medan andra utför sitt självskadebeteende med avsikt att få 

uppmärksamhet från omgivningen. Den senare gruppen kanske ser övervakningen som mer 

positivt än den tidigare.  

 

Meads tankar om självets två delar ”I” och ”Me” (Ritzer, 2003) är också intressanta i detta 

sammanhang. Vi tänker oss att de primära informanternas ”I” är aktivt under 

självskadebeteendet medan ”Me” är något de lär sig att förlita sig på under terapi och 

behandling. Om ett barns själv inte ges tillfälle att utvecklas från ”I” till ”Me” på ett naturligt 

sätt under den allmänmänskliga mognadsprocessen som följer livet så påverkar det troligen 

denne i vuxenlivet. En individ som tvingas förlita sig till ”Me” alltför mycket innan denna är 

färdigutvecklad kommer, enligt vår mening, troligen att vilja utforska sitt ”I” senare i livet.  

Att ”Me” införlivades hos individen alltför tidigt kan bero på mycket. Hos några av 

informanterna med självskadebeteende finns det i barndomen och tonåren inslag av bland 

annat övergrepp, skilsmässa och uppmärksamhetsförsummelser från föräldrarna; detta kan ha 
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åstadkommit ett tidigt förlitande till ”Me”. Vi anser att en terapeut borde ha som avsikt att 

föra fram både individens ”I” och ”Me” i ljuset för att sedan försöka hitta en hälsosam balans 

mellan dem båda. Alltför stor påverkan av den ena eller den andra tycker vi är ogynnsam.  

Vi vill inte hävda att informanterna med självskadebeteende är omogna eller oförmögna till 

logiskt tänkande; däremot tror vi att de i just självskadehandlingar inte helt och fullt kan tänka 

på konsekvenserna och att de här kan ha svårt att resonera ”vuxet” kring det i vissa stunder. 

Alla självskadehandlingar är dock inte av impulsiv natur, men vi har såsom åsikt att ”I” trots 

detta styr handlingen just på grund av att individen ofta har svårt att tänka på morgondagen.  

Detta går att sammankoppla med tidigare reflektioner om att det kan vara bra att öppna upp 

sig och att analysera känslorna när lusten att skada sig själv infinner sig. Kanske är det 

självets ”Me” som är nödvändigt för att lyckas med detta. Om ”Me” är den reflekterande och 

resonerande delen av en individs person (Ritzer, 2003) så borde det vara så att ”Me” saknas 

eller på något sätt hämmas hos de primära informanterna. Vi kan också tänka oss att ”I”, för 

att balansera ett alldeles för hårt ”Me”, revolterar mot det genom att uppträda än mer 

impulsivt. Av detta skäl är det viktigt att finna en balans dem emellan.  

 

Samhällets moderna struktur och uppbyggnad som Giddens (2005) skriver om påverkar alla 

människor (Giddens, 2005). Även informanterna med självskadebeteende känner troligen av 

detta på ett eller annat sätt. Vi tänker oss att det nutida samhällets opersonliga prägel 

underblåser självskadebeteende då människorna saknar kollektivet och den gemenskap som 

tidigare fanns. I äldre samhällen kanske det inte ens hade varit möjligt att skada sig själv, 

åtminstone inte under lång tid eller utan kollektivets ständiga försök att hjälpa individen, 

eftersom de primära informanterna helst genomför handlingarna i ensamhet.  

Dagens samhälle skapar likformighet hos medborgarna trots den individualism som till stor 

del råder. Avvikare och andra som inte riktigt ”passar in” ges inte chans att finna sin egen 

välfungerande tillvaro utan kämpar istället för att fungera i andras tankar om hur denna 

tillvaro ska vara konstruerad. Våra primära informanters försök till att dölja både fysiska och 

psykiska ärr, anser vi, är ett sätt att passa in i det av andra konstruerade samhället. Omvärlden 

försöker oavbrutet få informanterna med självskadebeteende att ta till ett mer accepterat sätt 

att reducera ångest på och det är självklart viktigt att nämna att beteendet är skadligt för dem, 

men vad är det som säger att omvärldens sätt att hantera ångest är så mycket bättre? 

Samhällets oacceptans för detta bidrar till än mer ångest för informanterna med 

självskadebeteende. Det är viktigt både för professionella som kommer i kontakt med dessa 
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människor och omvärlden i stort att inte fördöma effekten av självskadehandlingen; däremot 

ska man inte förminska beteendet och dess konsekvenser när detta faktiskt är ohälsosamt.  

Ontologisk trygghet tror vi är viktigt för alla individer i samhället, men speciellt för de 

primära informanterna då rutiner ger människan en känsla av att vara behövd och att ha något 

att erbjuda. Detta är något som vi märkte tydligt under intervjuerna. Vissa av de primära 

informanter som idag mår bättre har själva konstruerat nya dagliga vanor och rutiner att följa. 

Detta tror vi ger dem en känsla av värdefullhet och något konkret att göra istället för att utföra 

självskadehandlingar. Vi uppfattar det som att en del av dem som däremot inte har brutit sitt 

destruktiva beteende inte heller har fasta vanor i sin vardag. 

 

En bra början till förbättring är förmågan att kunna se sig själv objektivt. Detta innefattas av 

både reflexivitet som Giddens (2005) och generaliserade andre som Mead (Ritzer, 2003) talar 

om. Finns inte denna förmåga kan individen inte heller se vad som behöver förändras. 

Däremot anser vi att det krävs mycket mer än objektivt synsätt för förändring; detta är dock 

en god utgångspunkt. 
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Bilaga 1: Begreppsförklaring 

 

Anorexia nervosa (nervös aptitlöshet) kan även kallas för självsvält. Personer som lider av 

anorexi har en självuppfattning som säger att hon/han är tjock och de lider av en rädsla att gå 

upp i vikt. Detta kan leda till att personen bantar och fastar för att skapa en kontrollerande 

känsla över sin egen vikt.  

(http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=17743 2007-01-03 19,00) 

Antidepressiva läkemedel är de läkemedel som används för att minska symtomen av 

depression och kan även kallas tymoleptika. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Antidepressiva_1%C3%A4kemedel 2007-01-02 13,33) 

Antisocial personlighetsstörning Individer med denna störning benämns ofta som personer 

utan respekt för andra individers rättigheter eller omvärldens sociala normer och värderingar. 

Det är vanligt att dessa personer är inblandade i kriminella aktiviteter. Diagnosen kan endast 

tillämpas på en vuxen människa.  

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Antisocial_personlighetsst%C3%B6rning 2007-01-03 19,14) 

Bipolär sjukdom kan också kallas för manodepressiv sjukdom. Sjukdomen påverkar och 

berör känslolivet och en person som inte fått behandling kan växla mellan mani, ett förhöjt 

stämningsläge, och depression, ett sänkt stämningsläge. Dessa två stämningslägen är det som 

karaktäriserar bipolär sjukdom och individerna kan periodvis växla mellan dessa två. 

Symptomen har delats in i olika grupper för att möjliggöra diagnostisering av patienter då 

sjukdomen kan se olika ut från person till person. Vissa personer med manodepressiv 

sjukdom kan vara maniska större delen av tiden, vissa kan pendla mellan sinnesstämningarna 

och åter andra kan vara deprimerade större delen av tiden.  

(http://www.psykiatriinfo.se/AZTemplates/Page.aspx?id=537 2007-01-02 13,52) 

Borderline. Personer med diagnosen borderline kan uppleva ett skiftande humör. Intensiva 

utbrott kan snabbt leda till ångest eller depression. Dessa känslosvängningar eller utbrott av 

exempelvis ilska kan leda till att personer utför destruktiva handlingar. Individer med 

borderlinepersonlighet har många gånger kognitiva problem och en störd självuppfattning. 

Personen kan uppfatta sig själv som ond eller värdelös och denne lider ofta av en rädsla att bli 

lämnad ensam. På grund av rädslan för ensamhet kan personen uppfattas som klängig; detta 

kan leda till ostabila sociala förhållanden. En person med borderline som känner sig 

övergiven löper större risk för att utföra självmordsförsök eller andra självdestruktiva 

handlingar. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Borderline 2007-01-02 13,43) 

Depression. En individ som lider av depression känner vanligtvis en känsla av meningslöshet; 
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de drabbas av en minskning av det allmänna stämningsläget. För att få diagnosen depression 

krävs det att personen upplever minst fem av följande symptom: nedstämdhet, minskat 

intresse för saker, minskad glädje, viktändring, kroniska sömnstörningar, orolighet, problem 

med sömnen, svaghetskänsla, värdelöshetskänslor, skuldkänslor, koncentrationssvårigheter 

och tankar som kretsar kring döden eller självmord. Dessa symptom ska infinna sig hos 

patienten inom loppet av de två senaste veckorna och dessutom ska de påverka arbetslivet 

eller/och det sociala livet. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Depression, 2007-01-02 12,30) 

Dissociation innebär att personen åtskiljer vissa känslor, tankar och minnen från sin person. 

Detta psykologiska tillstånd kallas ofta för ”splitting”. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Dissociation_(psychology) 2007-01-03 21,14) 

Farmacevtiska Specialiteter I Sverige (FASS) är en bok som innehåller en beskrivning av 

alla mediciner som är godkända i Sverige. Boken ger detaljerad information om exempelvis 

medicinernas biverkningar och deras innehåll. (http://www.vardguiden.se/Article.asp?c=3289 

2007-01-03 19,05) 

Generaliserat ångestsyndrom (GAD). Personer som lider av GAD känner en generell oro 

över det mesta, men drabbas i stort sett aldrig av ångestattacker. Personen kan uppfattas som 

ängslig och den fysiska kroppen är i full beredskap, vilket gör att han/hon inte påverkas 

nämnvärt av stress. (http://www.angest.se/riks/?page_id=4 2007-01-03 22,44) 

Panikångest innebär en känsla av svår ångest och panik. Individen kan även känna en hastigt 

uppkommande rädsla för att mista sitt liv. Panikångest framträder oftast i pressade situationer. 

De vanligaste symptomen är hjärtklappning, yrhetskänslor, andningssvårigheter, bröstsmärtor 

och en känsla av att man kvävs. (http://sv.wikipedia.org/wiki/personlighetsst%C3%B6rning 

2007-01-02, 13,00) 

Posttraumatiska störningar (PTSD) Traumatiska händelser såsom exempelvis svåra 

olyckor, krigserfarenheter eller övergrepp kan leda till att den utsatta individen drabbas av 

komplicerade störningar. Det är när störningarna blir så pass svårhanterliga att de påverkar 

individens sociala liv och/eller arbetsliv som störningen hamnar under kategorin 

posttraumatiska störningar. Symptomen är av komplicerad art; den varierar mycket från 

individ till individ och kan visa sig både psykiskt och fysiskt. Symptomen delas in i tre olika 

undergrupper; återupplevande symtom som innebär exempelvis mardrömmar och flashback 

upplevelser, undvikande symtom som innefattar bland annat minnesproblem, tappat intresse 

för saker och uppgivenhet. Den tredje undergruppen är överspändhet och dit hör till exempel 

sömnproblem, koncentrationssvårigheter och lätt irritation.  

(http:www.kognitiva.org/PTSD.htm 2007-01-02 14,05) 
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Psykodynamisk terapi är en psykologisk terapiform som från början är grundad på Sigmund 

Freuds teorier. Formen har utvecklats och det är idag få som anknyter till Freud. Psykoterapin 

har delats upp i flera olika grenar, men gemensamma drag är att de anser att människors 

handlingar beror på inre konflikter hos individer och deras omedvetna motiv till handlingarna. 

Psykoterapin är uppdelad i olika utvecklingsfaser och teoretikerna i denna grupp anser att 

störningar i dessa faser kan leda till problem i vuxenlivet såsom exempelvis 

personlighetsstörningar av olika slag. Terapeuterna använder sig vanligtvis av samtal, 

drömtydningar och fria associationer för att nå roten till patientens problematik. Det är den 

terapiform som är vanligast i Sverige, men enligt SBU (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering) är terapiformen bristfällig när det gäller behandling av ångest och depression. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykodynamisk 2007-01-03 19,42) 

Psykofarmaka omfattar de läkemedel som inriktar sig på individens psyke. 

Psykos är ett tillstånd där individen tappar kontakten med verkligheten och omgivningen 

uppfattar personen som personlighetsförändrad. Personen själv kan hallucinera och uppleva 

en förändrad verklighet. Hallucinationerna kan ofta kopplas ihop med rädsla och ångest. 

Symptomen delas upp i positiva och negativa sådana. De positiva innefattar de saker som 

lagts till i personens upplevelsevärld såsom exempelvis hallucinationer, vanföreställningar 

och tankestörningar. Hallucinationer kan vara både hörselhallucinationer, att personen 

exempelvis hör röster, och synhallucinationer, att personen ser saker som egentligen inte 

finns. Vanföreställningar innebär att individen kan uppleva att hon/han är övervakad, en 

känsla av förföljelsemani, samt att andra människor tjuvlyssnar på en och kan kontrollera ens 

tankar. Tankestörningar är en känsla av att individen inte kan sortera och kontrollera sina 

tankar, men det kan även innebära att de känner att de inte kan tänka alls, att de är helt tomma 

i huvudet. De negativa symptomen innebär det som personens omgivning uppfattar sker med 

individen. Detta kan vara att personen upplevs som tillbakadragen och glädjelös, samt att 

han/hon saknar engagemang och har koncentrationssvårigheter.  

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykos 2007-01-02 13,20) 

Schizofreni innefattar bland annat bestående defekter i perceptionen eller i 

verklighetsuppfattningen. Schizofrenins symptom är bland andra gravt desorganiserat 

tänkande, vanföreställningar och hallucinationer. Störningen kan yttra sig kognitivt, men 

också på beteendemässiga och känslomässiga sätt. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Schizofreni 

2007-01-02 13,10) 

Tvångssyndrom (OCD) innefattar bland annat tvångstankar. Det innebär tankar, impulser 

eller fantasier en individ har som är återkommande och ihärdiga. Dessa tankar kan skapa stark 
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ångest och obehag. OCD innefattar även tvångshandlingar; dessa känner personen ett starkt 

behov av att utföra för att inte drabbas av obehagskänslor eller jobbiga händelser som 

personen tror sker om handlingen inte utförs. Tvångshandlingar kan vara ritualer eller 

beteenden som personen utför upprepade gånger.(http://www.ananke.org/vadar.htm  2007-01-

02 14,15 ) 

Ångest innebär rädsla och oro som uttrycker sig kroppsligt genom att individen kan känna 

spänning eller tryck mot bröstkorgen, oregelbundna hjärtslag och andnöd. Ångestkänslorna 

kan bero på förändringar i hjärnan, men det kan även bero på andra medicinska problem eller 

psykisk sjukdom. (http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngest 2007-01-02 13,24) 

Ångestsyndrom är det samlade namnet för en grupp ångestrelaterade störningar inom 

psykiatrin. (http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngest 2007-01-03 19.34)  

UNS är en förkortning på Utan Närmare Specifikation. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Personlighetsst%C3%B6rning 2007-01-03 22,57) 

Årstidsbunden depression (SAD) karaktäriseras av starka och årstidsbundna svängningar i 

sinnesstämningen. Till denna kategori hör vinterdepressionen som innebär att personen 

känner sig nere och deprimerad under vinterhalvåret för att sedan övergå till symptomfrihet 

eller manisk känsla på våren/sommaren. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rstidsbunden_depression 2007-01-02 13,45) 
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Bilaga 2: Intervjuguide – primär informant 

 

Bakgrundsfrågor: 
Ålder 
Kön 
Sysselsättning 
Civilstånd 
Berätta lite om dig själv (vem du är och vad du tycker om att göra) 
Självskadebeteende: 
Vad anser du att självskadebeteende i allmänhet är? 
Berätta hur det ser ut för dig 
Hur ofta skadar du dig själv? 
När började du skada dig själv? 
Vad är det som får dig att göra det? 
Kan du förklara känslan som uppkommer när du vill skada dig själv? 
Vad känner du angående beteende när du har en ”bra dag”? 
Vård:  
Får du professionell hjälp? 
Hur ser den ut? 
Får du mediciner? 
Vad tycker du om vården? 
Vad kan förbättras? 
Vad tror du kan hjälpa dig? 
Har du några tips på vård som skulle kunna hjälpa andra? 
Familj och vänner: 
Hur viktigt är familj och vänner för dig? 
Finns det någon i din närhet som du får stöd av? 
Vem och vilken relation har ni? 
Bemötande: 
Hur upplever du att du blir bemött av andra? 
Hur skulle du vilja bli bemött? 
Vågar du prata öppet om det? 
Vill du prata mer om det? 
Vågar människor prata med dig om det? 
Hur har dina nära och kära reagerat? 
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Bilaga 3: Intervjuguide – sekundär informant 

 

Bakgrundsfrågor: 
Ålder 
Kön 
Sysselsättning 
Utbildning 
Antal år i yrket 
Arbetsuppgifter 
Självskadebeteende: 
Vad är självskadebeteende? 
Vad tror man att det beror på? 
Hur kommer det till uttryck? 
Hänger det ihop med annan problematik? 
Hur vanligt förekommande upplever du att det är? 
Upplever du att det har ökat? 
Vanligast hos tjejer eller killar, eller är det lika? 
Visar det sig olika på tjejer och killar? 
Vård: 
Vilken hjälp finns att få? 
Kan du beskriva hur den ser ut? 
Vad går den ut på? 
Behandlingstid? 
Vad är målet med behandlingen? 
Uppnås de? 
Hur går det till när man söker hjälp? 
Typiska karaktärsdrag hos patienten 
Familj och vänner: 
Betydelse av nätverk 
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Bilaga 4: Internetannons 

 
Hej, vi heter Mariana och Jessica och läser sociologi på Högskolan i Halmstad. Vi ska den här 
terminen skriva en c-uppsats som ska fokusera på självskadebeteende eftersom vi hoppas och 
tror att det skulle kunna hjälpa andra som har dessa problem att ta upp detta ämne. Det är 
alltför få som pratar om detta och kunskapsläget är lågt. 
 
För att göra detta skulle vi behöva intervjua personer med egen erfarenhet om detta. Intervjun 
tar ungefär en timme att genomföra och man besvarar enbart det man vill besvara. Uppsatsen 
är helt anonym! Vi förstår att detta kan vara svårt att prata om och att det dessutom är svårt att 
våga lita på människor som man aldrig träffat, men eftersom det är svårt att få tag i personer 
så tänkte vi försöka här.  
 
Vi svarar på alla eventuella frågor och kan också skicka frågorna som vi kommer att ställa 
innan. Intervjun kan också genomföras på telefon. Vi betalar samtalet. Om någon är 
intresserad, maila gärna XXX! Tack! Mvh, Mariana och Jessica. 
 
 
 
 


