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Abstract 

Jag har utfört en kvalitativ studie i form av djupintervjuer som ämnar ge en djupare inblick i 

en familjs vardagsliv då en familjemedlem medvetet skadar sig själv. Syftet med min studie är 

att undersöka hur en självskadande ungdoms omgivning uppfattar individens handlande och 

hur individen i fråga upplever responsen kring detta handlande. Jag har använt mig av 

följande frågeställningar: Hur påverkar en självskadande individ sin familj, partner och 

vänner? Hur reagerar omgivningen och vilka åsikter har de kring individens handlande? Hur 

uppfattar och påverkas individen av omgivningen reaktioner och åsikter?  

I mitt teoriavsnitt kommer jag att gå igenom fem olika teorier: symbolisk interaktionism, 

identitet och identitetsskapande, Giddens kroppsliga kontroll-perspektiv, Brun Hansens 

begrepp serviceföräldrar samt Mills sociologiska vision.  

Jag har i arbetet med min analys kommit fram till att mina frågeställningar kan besvaras 

genom ett begrepp som jag vill benämna ”den onda cirkeln”, som innebär att Carolines 

omgivning hade en negativ påverkan på Caroline oavsett hur de handlade. Om Caroline fick 

för mycket uppmärksamhet kände hon sig trängd och skadade sig själv samtidigt som brist på 

uppmärksamhet ledde till att hon kände sig åsidosatt vilket också resulterade i självskadande 

handlingar. 

 

 

Nyckelord: självskadande handlingar, kontroll, påverkan, symboler, social och kollektiv 

handling, rolltagande



 

Förord 

 

Jag vill först och främst tacka mina intervjupersoner som gjorde denna studie möjlig. En stor 

eloge till dem för det mod som de har visat genom deras medverkan. Jag hoppas att jag kan 

tillföra dem nya tankar och reflektioner kring deras upplevelser under denna period av deras 

liv.  

 

Jag vill också tacka min handledare för en utmärkt handledning med snabba svar och 

innehållsrika möten, för det stöd och den uppmuntran han gav mig under arbetets gång.  

 

Avslutningsvis vill jag ge ett extra stort tack till Caroline för att hon vågade spela huvudrollen 

än en gång. 

 

Stort tack till samtliga!  

Tanja Bengtsson
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1. Inledning 

Anthony Giddens (1999: 47) menar att innebörden av att vara människa är att veta hur man 

handlar och varför man gör det. Det är viktigt för människan att tillskriva sina handlingar en 

mening, ett syfte och ett mål. Våra handlingar respektive vårt sätt att bete oss blir ständigt 

granskade av andra människor, men även av oss själva. Vi utgår från att både vi och andra ska 

följa de normer och värderingar som introducerats sedan barnsben för att lättare kunna läsa av 

omgivningen. Men vad händer när någon avviker från dessa normer och värderingar, när 

någon utför handlingar som inte är socialt accepterade av samhället och hur ter sig 

reaktionerna av dessa handlingar? 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur en självskadande ungdoms omgivning uppfattar 

individens handlande och hur individen i fråga upplever responsen kring detta handlande. 

Jag har använt mig av följande frågeställningar: 

Hur påverkar en självskadande individ sin familj, partner och vänner? 

Hur reagerar omgivningen och vilka åsikter har de kring individens handlande? 

Hur uppfattar och påverkas individen av omgivningen reaktioner och åsikter? 

 

Enligt Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa skär sig två elever per skolklass. Att skära sig 

själv eller utföra cutting, vilket är det internationella begreppet bland ungdomar, har blivit 

alltmer uppmärksammat både i medier och på Internet i form av bland annat bloggar där 

ungdomarna skriver om sina upplevelser. Niklas Ekdal (2008) anser att det är dags att ta det 

höga antalet självskadande flickor på allvar. Det är en epidemi där man måste undersöka 

varför de mår så dåligt. Ungdomspsykologen Ida Koch menar i en intervju att självskadande 

ungdomar är ett samhällsproblem där det inte räcker att undersöka fenomenet ur ett 

individperspektiv, utan det måste belysas utifrån samhälleliga förklaringar (Straarup 

Søndergaard 2008: 83). 

 
Många vet att tonåren kan vara en jobbig tid, vilket kan te sig på olika vis hos olika individer. 

Det finns flera olika sätt att tackla denna period, en del uttrycker sig genom musik, dikter och 

så vidare, medan andra uttrycker sina känslor genom att skada sig själva. Det finns givetvis 

olika anledningar till varför någon mår dåligt, men Ekdal (2008) tror att det kan bero på att 

ungdomarna upplever att föräldrarna inte har tid att lyssna, den utseendefixering som råder, 

mer stress genom ny teknik och att de har svårt att anpassa sig till vuxenvärlden. Koch menar 

att det moderna samhället förutsätter att man ska vara så individuell som möjligt och 
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individen ska själv bestämma vad han eller hon vill göra med sitt liv. Hon menar vidare att 

ansvaret att veta vad man vill med sitt liv tar överhanden och skapar ångest (Straarup 

Søndergaard 2008: 84). 

 

Jag anser att detta är ett mycket intressant ämne som kan undersökas på så många olika sätt. 

Självdestruktivitet är ett fenomen som ofta förklaras genom medicinska termer och psykologi, 

därför anser jag det viktigt att uppmärksamma detta ur ett sociologiskt perspektiv. Jag anser 

det vara relevant att se både till individuella aspekter och samhälleliga orsaker, vilket var 

anledningen till att jag ville undersöka en självskadande individs omgivning.  

 

Disposition av uppsatsen 

Uppsatsens början redogör för fenomenet självdestruktivitet i form av en beskrivning av 

fenomenet, definition av begreppet, olika typer av självskadehandlingar samt dialektisk 

beteendeterapi som är en vanlig terapiform för självskadande individer. I bakgrunden klargör 

jag även för tidigare forskning under rubrikerna ”utbredning”, ”samhälleliga orsaker” samt 

”psykiska orsaker och konsekvenser”. 

Därefter följer de teoretiska utgångspunkter som jag använt i min uppsats, vilka är följande: 

symbolisk interaktionism, identitet och identitetsskapande, Giddens kroppsliga kontroll-

perspektiv, Brun Hansens begrepp serviceföräldrar samt Mills sociologiska vision.  

I metoddelen förklarar jag den kvalitativa metoden och redovisar hur jag gått till väga under 

arbetets gång och de svårigheter jag stött på. Efter detta följer resultaten från mina kvalitativa 

djupintervjuer. Detta avsnitt inleds med Carolines bakgrundsberättelse och hennes 

introduktion till fenomenet självdestruktivitet som sedan följs av mina olika teman, bland 

annat relationerna mellan Caroline och hennes omgivning och omgivningens försök till 

förståelse för Carolines handlande. Avslutningsvis redogör jag mina resultat i en kort 

sammanfattning av de viktigaste resultaten.  

I min sociologiska analys uppmärksammar jag mönster och tolkningar i förhållande till mina 

teoretiska utgångspunkter med hjälp av begreppet ”den onda cirkeln”. Jag avslutar detta 

avsnitt med att besvara mina frågeställningar. 

Därpå följer mina reflektioner kring uppsatsens upplägg, vad jag kunde ha gjort annorlunda 

samt hur man skulle kunna vidareutveckla studierna av självdestruktivitet. 

Den fullständiga uppsatsen avslutas med en sammanfattning av uppsatsens olika delar samt 

dessa delars relevans för uppsatsen som helhet.  
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2. Bakgrund 

2.1 Beskrivning av fenomenet självskadande  

Enligt Folkhälsoinstitutet (Bremberg 2009a) visar forskning att ohälsan ökar i hög grad 

framförallt bland kvinnor och att en del av dessa kvinnor väljer att skära sig själva. Det är fler 

kvinnor än män som väljer att rapportera sina psykiska besvär. Folkhälsoinstitutet menar 

också att depressioner, ångest och oro är mer vanligt förekommande bland kvinnor kan bero 

på att de upplever fler påfrestningar än män och att de därmed har en tendens att reagera 

starkare då de uppstår. En annan orsak kan vara att kvinnor ofta har lättare att förmedla 

känslor än män. År 2006 utfördes en undersökning där det uppmärksammades att det skett en 

ökad psykisk ohälsa bland ungdomar under de senaste 15 åren. Folkhälsoinstitutet spekulerar i 

om det kan bero på den ökande individualiseringen i samhället (Bremberg 2009b). Andra 

undersökningar åskådliggör även att en allt högre konsumtion av alkohol bland ungdomar 

bidrar till ökningen av självskadande handlingar. Folkhälsoinstitutet menar att det är fem 

gånger vanligare att en person som regelbundet förtär alkohol drabbas av psykisk ohälsa, samt 

depressiva besvär. Det är vanligt att kvinnorna har druckit då de utför självskadande 

handlingar, men studier visar även på ett omvänt samband där depressiva besvär och andra 

psykiska påfrestningar ökar alkoholberoendet (Bremberg 2009c). 

2.2 Definition  

Enligt Lotte Rubæk och Sarah Hodgson är självskadande när handlingarna utförs utan 

suicidalt syfte (Straarup Søndergaard 2008: 28; Hodgson 2004). Det är snarare en uppsättning 

handlingar som genomförs för att överleva. Rubæk menar att hon hört många uttalanden från 

självskadande individer som säger att de skulle ta livet av sig om de inte hade haft sitt 

självskadande till hands. Hon beskriver detta som självmedicinering för att klara av den 

psykiska smärtan som de upplever (Straarup Søndergaard 2008: 28) När individen skär sig 

själv skickar kroppen ut endorfiner. Det är kroppens smärtstillande hormon som kan jämföras 

med känslan som morfin skapar. Därför är det vanligt att det psykiska tillfredställandet i att 

skada sig själv övergår i ett fysiskt missbruk (ibid.: 34).  

 

Det finns många olika åsikter om vilka handlingar som ska ingå i självskadande beteende, 

men Rubæk menar att avsikten måste vara att skada kroppen utvärtes. Således utestänger hon 

ätstörningar och missbruk på grund av att det är något som inte alltid ägnar att skada kroppen. 

För att få räknas till självskadande måste handlingarna vara socialt oacceptabla, vilket innebär 
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att piercingar och tatueringar inte ingår i definitionen. Många individer som skadar sig själva 

tror att det är ofarligt eftersom skadorna är så pass ytliga, men risken finns att de råkar skära 

av en sena eller skada en muskel, trots att så inte är syftet med handlingen. Det har 

förekommit fall där individen råkat skära av en pulsåder och avlidit, men det är mycket 

sällsynt (ibid.: 29). Det är också mycket vanligt att de självskadande handlingarna trappas upp 

till mer allvarliga skador då individens smärttröskel höjs (Wallroth & Åkerlund 2002: 12).  

 

Sarah Hodgson (2004) undersökte huruvida en individ är kapabel att lära sig att utföra 

självskadande handlingar och i sådana fall hur de går till väga för att lära sig. Hon påpekar att 

en inlärning inte enbart sker i skolan utan det räcker att idén introduceras för en individ. 

Hodgson menar att självskadandet kan vara både självlärt och läras från andra, samt böcker 

och Internet. När individen introducerats för idén har han eller hon sedan en valmöjlighet att 

pröva eller att låta bli. Hodgsons undersökning visar att en tredjedel av deltagarna lärde sig 

från andra hur de skulle utföra självskador, men de som väljer att fortsätta utföra 

självskadande handlingar gör det genom självinlärning och inte genom uppmuntran av andra. 

Vissa individer skär sig av misstag och upptäcker på så vis känslan av lugn, medan andra 

prövar för att andra gör det. Oftast får individerna på något sätt reda på vilka känslor som 

andra försöker uppnå genom dessa handlingar och blir nyfikna. Vanligtvis upprätthålls de 

självskadande handlingarna genom umgänge med andra självskadande personer då de kan 

dela med sig av sina upplevelser och uppmuntra denna typ av handlingar. Hon påpekar dock 

att det kan vara svårt att lära sig från andra då denna typ av handlingar anses vara en aktivitet 

som utförs när individen är ensam, men på grund av Internet finns det idag många hemsidor 

där man kan få kontakt med likasinnade. Enligt normerna i samhället bör individer göra sitt 

bästa för att undvika smärta, därför är inte självskadande handlingar socialt accepterade i 

samhället. När handlingarna ligger utanför de normativa ramarna försöker många forskare 

förklara det genom att ge kvinnorna en socialt accepterad anledning, vanligtvis att kvinnan 

lider av en mental störning. Hodgson framhäver att självskadande handlingar och hur man ska 

bete sig som en självskadande person har blivit en trend (ibid.).  

2.3 Olika typer av självskadande 

Självskadade delas in i tre olika former, allvarligt skadande, stereotypt skadande och ytligt 

självskadande (Straarup Søndergaard 2008: 30f). Allvarligt skadande är det mest extrema 

handlingarna och utförs framförallt av schizofrena eller maniska personer. Det kan vara allt 

från att amputera en kroppsdel till att sätta eld på sig själva eller utföra en kastrering. Dessa 
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typer av självskadande förekommer ibland hos drogberoende då verklighetsuppfattningen 

förvrängs. Det stereotypa självskadandet kan innebära att någon dunkar huvudet ett flertal 

gånger mot en hård yta, exempelvis en vägg eller ett golv. Att bita eller nypa sig själv ingår 

också i denna kategori. Stereotypt självskadande utförs oftast av personer som lider av autism, 

utvecklingstörning eller annan psykisk sjukdom. Det ytliga självskadandet är inte lika 

drastiskt, det kan vara att personen skär sig själv på utvalda kroppsdelar, bränner sig med 

cigaretter eller tändstickor och vid desperata fall klöser sig tills blodet rinner. Gemensamt för 

ovanstående kategorier är att alla försöker att klara av den befintliga situationen och därför 

skadar de sig själva på olika sätt. Att skada sig själv är också ett kontrollbehov då individen 

själv bestämmer när och hur självskadan ska utföras och när den ska upphöra. 

 

En förklaring som ofta lyfts fram är att de som skadar sig själva upplever att de måste straffa 

sig själva eftersom de känner ett starkt självförakt och har ett lågt självförtroende (ibid.: 30). 

Det är deras sätt att få bukt med alla känslor. Det är vanligt att självskadande personer inte 

förstår sina känslor och därför har svårt att prata om dem. Även om de är medvetna om 

smärtan de åsamkar sig då de skär sig, är den fortfarande mindre smärtsam än den inre 

smärtan där ångesten växer sig allt starkare om de inte agerar. En person som har svårt att 

beskriva sina egna känslor har också svårt att förstå andras sätt att känna och handla. De har 

därför en tendens att ta andras handlingar personligt. Om någon är ledsen tror de direkt att de 

själva är orsaken. Om en vän inte orkar umgås på grund av influensa, kan en självskadande 

person känna sig sviken och mindre viktig (ibid.: 32).  

2.4 Dialektisk beteendeterapi 

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en kognitiv terapiform som används för att behandla 

bland annat individer med självskadeproblem (Bergman 2009). Dialektisk terapi innebär att 

det används beteendeförändrande tekniker för att lära individen att fokusera på det positiva i 

livet för att åstadkomma förändringar i det vardagliga tankesättet. Det anses viktigt att 

individen inser betydelsen av hantering och acceptans av sina negativa känslor. Individen får 

lära sig nya sätt att hantera svåra situationer i sin vardag för att avvänja kroppen från 

självskadande. Terapisessioner infinner sig varje vecka och individen förses med 

hemuppgifter. Behandlingen utförs både som individuell- och gruppbehandling i form av så 

kallad färdighetsträning. Individen går vanligtvis på möten i ett år, men behandlingen kan i 

svårare fall pågå i upp till tre år. 
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2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 Utbredning 

Självskadande handlingar är inte något nytt påfund. År 2004 visade rapporter från de senaste 

tio åren att självförvållade skador ständigt ökar bland unga flickor (Hellgren 2004a). Både 

nationella och internationella studier visar att 5 – 7 % har erkänt sig ha självskadeproblem. 

Undersökningarna visar också att ungefär 4 % av den vuxna befolkningen medvetet har 

skadat sig själva någon gång under sin livstid. En annan undersökning som Socialstyrelsen 

utförde år 2004 visar att många av de ungdomar som utför dessa handlingar är deprimerade 

och/eller lider av ångest. Det finns även de som har sociala problem. Det är vanligt att flickor 

som känner sig stressade över skolan och som har höga krav på sig själva tillgriper detta sätt 

att fly vardagen. 

 

Forsknings- och Utvecklingsenheten vid primärvården i Halland utförde i samarbete med 

Landstinget Halland och Region Halland år 2006 en enkätundersökning bland ungdomar där 

2652 elever i årskurs 7 och 9 från grundskolan, samt årskurs 2 på gymnasiet deltog. 

Undersökningen visade att 30 % av flickorna respektive 12 % av pojkarna kände sig nere 

oftare än en gång per vecka. Det framgick även att 14 % av flickorna, samt 4 % av pojkarna 

skadade sig själva (www.lthalland.se).  

 

Larsson (2008) skriver att undersökningar från år 2008 visade att minst var tionde ung kvinna 

utför självskadande handlingar. 20 % av alla självskador utförs under berusning av alkohol. 

Forskaren Nicola Madge menar att det är ett dolt världsproblem. Det är svårt att yttra sig om 

hur stort det exakta antalet självskadande flickor är eftersom det kan finnas ett stort mörkertal. 

Flertalet inträffanden registreras inte medan andra uppskattas som olyckshändelser eller 

försök att begå självmord (Wallroth & Åkerlund 2002: 11). 

2.5.2 Samhälleliga orsaker 

Enligt Socialstyrelsen finns det olika teorier om varför någon väljer att frivilligt skada sin 

kropp (Hellgren 2004b). En teori är att självskadande individer har svårt att emotionellt 

kontrollera sina negativa känslor och att de har en försämrad impulskontroll. En annan 

förklaring är att stressen i samhället är boven i dramat. Individen har en medfödd sårbarhet 

som i kontakt med stress i uppväxtmiljön utgör svårigheter för individen. Psykoanalytiska 

teorier framhäver istället individens kulturella förhållanden som orsaken. Jennifer Harris 
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(2000) håller med föregående påstående och menar att man endast kan förstå självskadande 

handlingar om man tar hänsyn till det kulturella och sociala aspekter. Hon menar också att det 

finns ett samband mellan de normativa förväntningarna från samhället, kraven på kvinnorna 

och kraven som kvinnorna har på sig själva. Då kvinnorna upplever att samhället försöker 

kontrollera dem vill de genom att skära sig visa att de kontrollerar sig själva och vad som 

händer med deras kroppar. Det uppstår en maktkamp mellan samhälle och individ. Harris 

hävdar vidare att det ofta handlar om en rensning av själen och att det bottnar i olika religiösa 

ritualer. Mills (1997: 24) menar att vi lever i en faktaålder, vilket bidrar till stress. Jag anser 

att bidragande orsaker till stressen kan vara Internet och mobiltelefoner som gör att vi kan bli 

nådda överallt. 

2.5.3 Psykiska orsaker och konsekvenser  

Den mest förekommande självskadan är att skära sig själv på armarna med vassa objekt, men 

utförandet kan också ske på andra delar av kroppen (Wallroths & Åkerlund 2002: 7). 

Vanligtvis känner den självskadande individen ett lugn och ett välmående efter utförd 

självskadande handling. För många självskadare fyller blodet en lugnande funktion. När 

personen ser blodet flöda förknippas blodet med ångesten som rinner bort (ibid.: 16). Det är 

vanligt att självskadande personer inspirerar andra till att börja, vilket har lett till att 

handlandet sprider sig epidemisk, framförallt på sjukhus och liknande institutioner (ibid.: 18). 

Forskare närmar sig problemet på olika sätt och det är vanligt att lyfta fram psykologiska och 

medicinska aspekter (Hodgeson 2004). Många forskare anser att någon form av trauma ligger 

till grund för att kvinnorna skär sig själva, men jag kommer inte att belysa dessa aspekter i 

mitt arbete då sociologer utgår från samhället och dess konsekvenser. Om man utgår från att 

individen upplevt någon form av trauma är det svårt både för individen och terapeuterna att 

utreda vad som kan ha orsakat individens självskadande eftersom vissa trauman kan ha 

inträffat i yngre åldrar och kan ha förträngts. Ytterligare en infallsvinkel är att alla individer 

tolkar en händelse olika, någon som upplevs som traumatiskt för en person behöver inte 

upplevas så av någon annan. Människor bearbetar också händelser på olika sätt, en händelse 

kan vara lättare att bearbeta för en person medan den tar år för någon annan. Här bör både 

individens historia och livsomständigheter beaktas (Wallroths & Åkerlund 2002: 49).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I mitt teoriavsnitt kommer jag att gå igenom fem olika teorier: symbolisk interaktionism, 

identitet och identitetsskapande, Giddens kroppsliga kontroll-perspektiv, Brun Hansens 

begrepp serviceföräldrar samt Mills sociologiska vision.  

3.1 Symbolisk interaktionism 

Jag har valt denna teori eftersom jag anser att den är användbar för att förstå och förklara 

relationer, handlingar och känslor. Trost och Levin (1999: 9f) anser att det är ett praktiskt 

perspektiv för att studera människor som lever i grupp och hur de agerar därefter, samt ett bra 

verktyg för att kunna studera och förstå sociala sammanhang. Social interaktion är en viktig 

del av symbolisk interaktionism. Den innefattar inte bara språket utan även gester och 

ansiktsuttryck (ibid.: 16). 

 

Symbolisk interaktionism kan delas in i två synsätt, ett allmänteoretiskt och en teori om 

socialisationsprocessen. Det allmänteoretiska perspektivet inriktar sig på hur samhället och 

dess grupper kan studeras och förstås, medan teorin om socialisationsprocessen handlar om 

hur människor lär sig att handla, uppträda och tolka olika situationer (ibid.: 10).  

Det finns fem olika delar av symbolisk interaktionism: definition av situationen, social 

interaktion, interaktion med symboler, människan som aktiv och handlande samt människan i 

nuet (ibid.: 11). Jag har valt att gå in närmare på fyra av ovanstående delar, men kommer 

främst att belysa definition av situationen samt aktivitet och handlande.  

3.1.1 Definition av situationen 

Hur vi definierar situationen ligger till grund för vårt handlande. Detta är en ständigt 

föränderlig process där vi kan definiera samma situation på olika sätt vid olika tillfällen. När 

vi hamnar i en situation som vi befunnit oss i tidigare kan vi välja att definiera situationen 

annorlunda än första gången, vilket innebär att vi också ändrar handlandet (ibid.: 12). Det 

finns många faktorer som spelar in när vi definierar situationen, personliga faktorer 

exempelvis hur vi mår och relationen till de människor som deltar i interaktionen, men också 

yttre faktorer såsom väder och plats. Alla individer upplever situationer på olika sätt och 

påverkas olika av faktorerna, därmed sätter man sin subjektiva prägel på situationen. Det enda 

som kan vara objektivt i definitionen av situationen är de symboler som de flesta människor är 

överens om, exempelvis att vatten som faller ned från himmeln klassificeras som regn. För att 
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lättare kunna definiera situationen handlar de flesta individer på ett så kallat om… så… -sätt. 

Det innebär till exempel att om jag skär mig själv så ser omgivningen att jag mår dåligt, om 

jag skär mig själv så kommer omgivningen att vilja hjälpa mig etc. Det är människans sätt att 

känna kontroll över situationen då vi upplever att vi kan förutse hur den andre ska handla 

(ibid.: 16).  

3.1.2 Social interaktion 

Vi interagerar konstant, även när vi inte agerar då vi förväntas agera, likaså när vi tänker 

interagerar vi med oss själva (ibid.: 16f). När interaktion sker mellan människor påverkar de 

varandra genom idéer och uttryck. Ju mer individerna umgås desto mer påverkar de varandra 

och börjar ofta tänka på liknande sätt (ibid.: 74).  

3.1.3 Symboler 

Orden är de mest uppenbara symbolerna som vi använder dagligen. När orden skapar en 

gemensam förståelse för någonting har de övergått till symboler. Det krävs dock att orden ska 

ha samma betydelse för dem som vi interagerar med för att fylla en funktion i interaktionen. 

Gester och ansiktsuttryck utgör även dem symboler om de tolkas likadant av andra (ibid.: 18). 

Vissa handlingar är också symboler. Handlingar som betyder samma sak och tolkas på samma 

sätt av ett flertal individer övergår till att vara symboler (bid.: 135). Det finns även interna 

symboler inom till exempel grupper där en symbol eller en handling kan betyda något för dem 

som deltar i gruppen, men som ses som obegriplig för utomstående (ibid.: 124).  

3.1.4 Aktivitet och handlande 

Det är viktigt att skilja mellan handling och beteende inom sociologin. En handling är 

subjektiv och har alltid en bestämd avsikt och med en handling avser individen att uppnå ett 

mål. Ett beteende likställes med medfödda reflexmässiga beteenden i form av instinkter och 

myntade beteenden. Det är dock vanligt att handlingar till slut ter sig beteendelika då de 

utvecklas till rutinmässiga handlingar (Engdahl & Larsson 2006: 32ff).  

 

I och med att människan är en handlande individ betyder det att människan ingår i en 

förändringsprocess. Vi är inte passiva utan vi handlar och förändrar. Inom symbolisk 

interaktionism förutsätter man att individer kan förändras. Därför undviks att sätta 

likhetstecken mellan individen och egenskaper (ibid.: 19). Som exempel kan man säga att 

Caroline handlar självskadande istället för att säga att Caroline är en självskadande individ 
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eftersom man då utgår man från att hon endast handlar självskadande. Genom att hävda att 

Caroline är en självskadande person tar man också för givet att hon inte kan förändras, men 

genom att säga att hon utför självskadande handlingar förutsätter man att det är någonting 

som hon skulle kunna sluta med. Hur människan handlar beror på hur vi definierar situationen 

och hur vi tolkar andras intentioner med deras aktioner (ibid.: 58).  

 

Enligt symbolisk interaktionism föds människan utan samvete och lär sig etik och moral 

under livets gång. De signifikanta andra, det vill säga de närmsta personerna i individens 

omgivning, hjälper till att lära barnet att skilja på vad som är rätt respektive fel. Det är svårt 

att inte låta sig styras av sitt samvete och om samvetet inte medverkar i våra handlingar 

brukar det ofta bli fel. Samvetet är precis som människans egenskaper föränderliga. Det som 

ansågs fel eller förbjudet när man var yngre kan anses rimligt i dagens läge. Sociala normer 

och värderingar styr vad som är rätt och fel i olika sammanhang. Efter en lång internalisering 

behöver vi inte längre fundera över vad som är rätt och fel, det är någonting vi bara vet. När 

individen handlar fel straffar den sig själv genom att få ångest- och skamkänslor (ibid.: 85f). 

3.2 Identitet 

Jag anser det relevant att göra en närmare granskning av identitet eftersom identiteten ligger 

till grund för hur individen tänker och handlar. Jag kommer genom nedanstående teori att 

belysa identitetsskapande med hjälp av de signifikanta andras betydelse och individens behov 

att känna sig självständig.  

 

Att ha en identitet betyder att vi har en uppfattning om oss själva som en aktiv och handlande 

individ (Smedler & Drake 2006: 42). Individens syn på sig själv och möjligheten att skapa en 

social identitet produceras i relationer till dess signifikanta andra då personer som är viktiga 

för individen påverkar den i dess identitetsskapande (ibid.: 46f). Olika människor i 

omgivningen tillfredställer olika behov hos individen och dess identitetsskapande. Individen 

vänder sig ofta till olika signifikanta andra med olika typer av problem. Ibland kan det vara 

lättare att prata med en vän än en förälder. Det beror på vilken respons som eftersöks, om det 

är goda råd eller bara någon som lyssnar (Wrangsjö 2006: 137). För att en social interaktion 

ska fungera krävs att parterna kan ta varandras roller, det vill säga sätta sig in i hur den andra 

tänker och känner, samt försöka definiera situationen efter samtalspartnern (Trost & Levin 

1999: 62f). De som inte har förmågan att till empati kan omöjligt förstå en annan människas 

handlingar eller tankemönster (ibid.: 94). En annan viktig del är att försöka förstå hur andra 
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ser på oss för att kunna handla utefter det (ibid.: 63). Andras ord och handlingar bildar ett 

spegeljag där vi kan se på oss själva genom deras ögon vilket ger oss en möjlighet att ta del av 

den identitet som vi tillskrivs av andra (Johansson 2006: 128). Många individer är beroende 

av att känna grupptillhörighet, det vill säga vara en del av en gruppidentitet, och ser de andra 

gruppmedlemmarna i förhållande till sig själva som en helhet där alla har förväntningar på 

varandra. Dessa förväntningar bidar till hur individen handlar i en given situation (Trost & 

Levin 1999: 136f). Vänskapsrelationer grundas på urval och socialisation, vilket brukar 

resultera i att man umgås med likasinnade personer med liknande intressen och anpassar sig 

därmed efter vänskapskretsens normer och värderingar (Berglund 2000: 184).  

 

Individens identitet förändras hela tiden genom upplevelser som i sin tur ger erfarenheter 

(Almér 2006: 215) För att komma fram till sin identitet och hur man vill uppfattas som person 

måste tonåringen eftersträva en självständighet kontra sina föräldrar. Det gör de genom att 

revidera de normer och värderingar som de uppfostrats med. Det är viktigt att i detta stadium i 

livet komma underfund med vad man vill med sitt liv och känna att man har den fulla 

kapaciteten att välja själv (Frisén 2006: 62f). Det betyder även mycket för ungdomar att 

särskiljas från sina föräldrar (Marcia 2006: 183). Det är därför vanligt att rollexperimentera 

och utforska alternativa handlingsmöjligheter. Ungdomarna försöker pröva på olika identiteter 

med avsikt att finna en tillhörighet (Johansson 2006: 216). Detta innebär inte att föräldrarnas 

betydelse minskar, utan de fyller fortfarande en viktig funktion i form av trygghet och 

stabilitet (Marcia 2006: 183). I den sociala interaktionen med andra visar vi en fasad av vår 

identitet genom den presentation vi gör av oss själva, det vill säga hur vi klär oss, hur vi 

handlar och det språk vi använder (Almér 2006: 109). Den identitet som vi tillskriver oss 

själva påverkar den betydelse vi tillskriver våra handlingar och erfarenheter (Wrangsjö 2006: 

127). Våra känslor påverkar i hög grad hur vi tänker och handlar. Likaså påverkar identiteten 

graden av medvetenhet när det gäller hur vi ser på oss själva och reflektionen kring våra 

handlingar. Identiteten är beroende av bekräftelse från auktoriteter, främst av föräldrarna. En 

individ är i stort sett beroende av bekräftelse från andra genom hela livet (ibid.: 133f).  

3.3 Kroppslig kontroll  

Giddens (1999: 71ff) menar att kroppen är ett verktyg som kommer väl till hands då vi 

upplever svårigheter att hantera olika situationer. Vi kontrollerar våra ansiktsuttryck och våra 

gester, vilket kan ses som en konst i sociala interaktioner. Genom vår kroppsliga kontroll 

symboliserar vi sådant vi inte kan uttrycka i ord.  Att kunna kontrollera kroppen innebär makt, 
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det vill säga att man håller sitt kroppsliga agerande inom ramarna för vad som anses vara 

normalt agerande, på så vis visar för man andra att man är pålitlig som aktör och blir därmed 

accepterad av omgivningen. Hodgson (2004) menar att många individer som skadar sig själva 

gör detta på grund av att de vill känna kontroll över någonting och kroppen är vanligtvis 

någonting som man själv bestämmer över. Harris (2000) menar att kvinnornas syn på sitt 

självskadande krockar med de professionellas syn eftersom man kan se på fenomenet ur två 

olika perspektiv. Kvinnorna anser att deras handlande är rationellt eftersom de upplever en 

känsla av kontroll då de skär sig. Genom att skära sig demonstrerar de sin makt över sin kropp 

både för andra och sig själva. Forskarna å andra sidan anser att de har en brist på kontroll när 

de utför självskadande handlingar eftersom de lider av en mental störning och handlar 

irrationellt.  

3.4 Serviceföräldrar 

Nedanstående teori innefattar en vanlig föräldraroll som jag anser att Carolines föräldrar tog 

på sig för att underlätta för sin dotter. Teorin förklarar varför vissa barn blir mer beroende av 

uppmärksamhet än andra och dess anpassningssvårigheter till sociala sammanghang. 

 

Psykologen Margarethe Brun Hansen (2006: 55) menar att föräldrarollen liksom samhället är 

i ständig förändring. Hon fastställer tre former av föräldrar: serviceföräldrar, iscensättande 

föräldrar och kompetenta föräldrar (ibid.: 42). Jag koncentrerar mig endast på begreppet 

serviceföräldrar.  

Serviceföräldrarna är lika måna om sina barn som alla andra föräldrar. De utgår från att barnet 

vet vad som är bäst för barnet självt. Serviceföräldrar uppmuntrar sina barn till att leva ut sina 

behov och ta plats i det sociala rummet. Barnet får tidigt lära sig att ge utlopp för sina känslor 

och aggressioner. Dessa föräldrar lever för att underlätta sitt barns vardag och serva barnets 

behov och krav. Detta medför att barnet får huvudrollen i familjen, allting kretsar kring 

barnets vilja. Tyvärr innebär detta att föräldrarnas viljor och behov får stå tillbaka för att först 

och främst tillfredställa barnets. Brun Hansen menar att föräldrar som inte ger utlopp för sina 

egna behov blir frånvarande och oengagerade, vilket leder till att barnet blir ständigt beroende 

av uppmärksamhet eftersom barnet känner att föräldrarna inte är hundraprocentigt närvarande. 

Det är viktigt att barnet känner att föräldrarna engagerar sig och tillfredställer sina egna behov 

för att kunna förstå att allting inte handlar om dem (ibid.: 42). Behovet av uppmärksamhet är 

något som följer med barnet upp även i högre åldrar. Föräldrarna anser att behovet av 

uppmärksamhet borde planas ut med åren, men det är snarare tvärtom. Den service som 
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barnet fått genom åren är något som föräldrarna bistått med när barnet egentligen primärt 

behövt mänsklig kontakt. Ett sådant barn känner sig aldrig tillräckligt uppmärksammat trots 

all uppmärksamhet han eller hon får. Den så kallade servicen är vad Brun Hansen vill kalla 

synlig omsorg, det vill säga barnet överröses med materiella saker och synliga 

servicehandlingar men de blir varken förstådda eller sedda (ibid.: 45). Istället för att vara 

konflikträdd när det gäller barnet bör serviceföräldrar istället konfrontera konflikten och lära 

barnet hur man bör handla i olika situationer (ibid.: 46).  

Serviceföräldrar uppmärksammar barnets handlingar och prestationer, men vet egentligen inte 

särskilt mycket om dess emotionella behov eller orsaken till varför barnet handlar på ett visst 

sätt. Ett exempel kan vara om barnet är upprört och vill vara ensam, vilket inte behöver 

betyda att barnet egentligen vill vara ensam. En serviceförälder lämnar barnet ifred och låter 

honom eller henne få sin vilja igenom (ibid.: 53). Ett barn kan känna tillfredställelse först när 

barnet får handla självständigt och kunna tillfredställa sina egna behov. Ett barn som blir 

konstant uppassat får aldrig en chans att ta reda på hur ett problem skulle kunna lösas då 

föräldrarna tagit över den rollen (ibid.: 54). Hur barnet ska uppträda och handla i sociala 

situationer utspelas och bekräftas först i samspelet med vuxna, först och främst föräldrarna 

(ibid.: 48). 

3.5 Den sociologiska visionens syfte och innebörd 

Jag anser det inte endast vara aktuellt att studera självskadehandlingar ur ett individperspektiv 

utan även ur ett samhällsperspektiv då samhälleliga faktorer påverkar oss betydligt mer än vad 

vi själva är medvetna om. Mills teori om den sociologiska visionen fokuserar på sambandet 

mellan individen och samhället. 

 

”Man kan varken förstå en individs livshistoria eller ett samhälles historia om man inte förstår 

dem bägge” (Mills, 1997: 23). Det är just detta som Mills sociologiska vision syftar till, att 

inte endast se på fenomen ur ett enda perspektiv utan att istället använda sig av flera för att 

kunna se helhetens samband. Människor har en tendens att tro att de är ensamma om sina 

bekymmer och att de har sig själva att skylla för den situation de befinner sig i. Det är mycket 

sällan någon ser det från ett annat perspektiv, utifrån samhällsstrukturen och dess 

förändringar. Mills menar att detta beror på att individerna vanligtvis inte är medvetna om de 

existerande sambanden mellan deras egna livsmönster och samhällsförändringen i stort. 

Människorna är också mycket sällan medvetna om deras påverkan på historien och hur de 

själva påverkas av samhällsförändringarna. Det pågår ständigt ett samspel mellan individ och 
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samhällsstruktur, individens biografi och samhällsstrukturens historia (någon som Mills vill 

kalla världshistorien) (ibid.: 23).  

Det är viktigt att individen inser att han eller hon endast kan se till sina egna livsöden genom 

att se till alla individers livsöden i liknande situationer eftersom alla tillsammans bidrar till 

historiska förlopp och samhällsförändringar. Den sociologiska visionens uppgift är att hjälpa 

oss att inse sambandet mellan individnivån i och samhällsstrukturens nivå, med andra ord 

relationerna mellan individens biografi och samhällsstrukturens historia. Enligt Mills är detta 

det bästa och mest djupgående sättet att studera människan och samhället (ibid.: 25). Det 

innebär som jag nämnde tidigare att kunna växla mellan olika perspektiv, mellan politiska och 

psykologiska, mellan enskilda individer och individer som grupp, men viktigast av allt är att 

inse de sociala och historiska sambanden i förhållande till individen i samhället (ibid.: 26).  

 

Den sociologiska visionen skiljer mellan en individs personliga bekymmer och 

samhällsstrukturens allmänna problem. En individs bekymmer är personliga och finns inom 

individens område av relationer till andra och den del av sitt samhälleliga liv som individen 

själv är medveten om. Dessa bekymmer förknippas med individens biografi och hans 

närmaste signifikanta andra, vilket därmed gör bekymret till en privatsak som känns hotande 

för individens intressen. Det Mills kännetecknar som ett problem står utanför individens 

handlingsområde och är ett allmänt hot mot samhällsstrukturen (ibid.: 27). Det går att 

applicera detta perspektiv på självskadande handlingar. Om endast en person eller några få 

skulle skada sig själva skulle det vara ett bekymmer på individnivå, men när fler drabbas är 

det ett samhällsproblem. Självskadande är ett ämne som är mycket aktuellt i dagens stressiga 

samhälle och tyvärr är det många unga flickor som utför dessa handlingar. 
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4. Metod 

Det stod tidigt klart för mig att jag ville undersöka relationer mellan människor och hur 

människor påverkar varandra. När jag kommit fram till ett specifikt ämne började jag fundera 

över lämpliga intervjupersoner. Jag ansåg det onödigt att gå vidare med ett arbete om 

självskadehandlingar om jag inte fick kontakt med intervjupersoner, vilket gjorde att jag 

började leta intervjupersoner till och med före min frågeformulering och mitt syfte var 

färdigformulerade. När jag fick klartecken av mina tilltänkta intervjupersoner började jag 

fundera över vad jag ville få ut av mitt arbete.  

 

Jag kommer nedan att börja med att gå igenom kvalitativ metod i form av intervjuer för att 

sedan redogöra för hur jag gick till väga då jag skrev familjehistorierna, samt pojkvännens 

och vännens berättelser. Därefter följer urval, intervjuguide, genomförande av intervjuerna 

samt intryck och uttryck på och av intervjupersonerna. Slutligen kommer jag att förklara hur 

bearbetningen av resultaten utfördes, samt vilka svårigheter jag stött på under arbetets gång.  

4.1 Kvalitativ metod 

Jag utgick från kvalitativ metod eftersom jag ansåg att djupintervjuer skulle ge resultatrik 

empiri för mitt fortsatta arbete. Den kvalitativa metoden i form av intervjuer kännetecknas av 

att man utgår från enkla frågor som är ämnade att ge utvecklade svar. Utifrån dessa 

förhoppningsvis rika svar kan man sedan urskilja mönster, synpunkter, reaktioner och mycket 

annat beroende på vad man baserar sitt arbete på (Trost 2005: 7). Det huvudsakliga syftet med 

detta tillvägagångssätt är att man inte utgår från siffror, utan istället värderar muntliga 

framträdanden varefter individers subjektiva upplevelser och egenskaper analyseras för att 

finna ett samband individer emellan (ibid.: 8f). Genom kvalitativ metod kan man lättare sätta 

sig in i intervjupersonens upplevda verklighet, dess känslor, tankemönster och erfarenheter, 

för att sedan tolka detta med lämplig teori (ibid.: 15,23). Vid intervjuer där syftet är att man 

ska förstå personen man intervjuar, är det viktigt att försöka sätta sig in i informantens 

tankesätt och känna empati för de känslor som personen försöker förmedla (ibid.: 34). Det är 

genom informantens respons på frågor om handlingar som man får fram hur personen 

verkligen känner för ämnet. Det är viktigt att ha i bakhuvudet att handlingar också är en form 

av känslor. Om en person blir ledsen är det en handling som uttrycker vad personen känner 

(ibid.: 35). Jag ville genom denna metod få en insyn i flickans tanke- och handlingsmönster, 

försöka förstå omgivningens reaktioner och samtidigt se interaktionen mellan flickans 
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handlande och hennes omgivning. Jag kommer i mitt arbete varken generalisera eller hävda 

att denna familj är representativ för andra familjer i liknande situationer, utan endast se till 

den enskilda familjen som grupp med sina individuella upplevelser (Persson 1999: 17).  

4.2 Familjehistorier 

Jag har skrivit ”familjehistorier”, men jag har även skrivit om andra viktiga personer i 

förhållande till den unga kvinnan såsom pojkvän samt en vän då jag ansåg att de spelar stor en 

roll i kvinnas liv. Denna metod används vid förklaringar av en individs livsmönster, antingen 

som enskild individ eller som en del av en grupp individer. Andersson (1999: 61) skriver att 

en familj är en naturlig grupp som inte blivit konstruerad utifrån. Jag har främst genom 

familjemedlemmarnas, men även med hjälp av pojkvännens och vännens berättelser försökt 

urskilja mönster, samband och påverkan på och av varandra. Jag har med hjälp av dessa 

berättelser kunnat bilda mig en helhetsuppfattning av deras liv tillsammans under den 

perioden som flickan skar sig själv. Jag försökte även skildra deras antingen gemensamma 

eller olika syn på deras upplevelser kring perioden (ibid.: 63) ”Utgångspunkten är individen, 

individens handlingar och individens uppfattningar om sina handlingar och andra individer” 

(ibid.: 64).  

Jag delar Andersson uppfattning om att individer vågar uttrycka sig mer fritt, både om sig 

själva och andra, under separata intervjuer. Om jag skulle ha intervjuat hela familjen 

tillsammans hade det funnits en risk att de ibland pratat i mun på varandra, men det hade 

säkert även uppstått perioder av tystnad på grund av rädslan att såra någon familjemedlem 

med sitt uttalande. Detta är givetvis endast spekulationer från min sida och kan inte fastställas 

utan att genomföra gemensamma intervjuer. Trost (2005: 46) menar att endast de mest talföra 

får komma till tals under en gruppintervju. Därför tror jag att jag genom mina enskilda 

intervjuer valde rätt tillvägagångssätt då jag var ute efter en så individuell bild som möjligt av 

intervjupersonernas upplevelser och åsikter. 

4.3 Urval 

Jag kom i kontakt med den unga kvinnan som utfört självskadande handlingar genom 

bekanta. Jag hade träffat henne tidigare och redan då upptäckt att hon var mycket öppen med 

sitt självskadande. Eftersom mitt arbete skulle kunna handla om den här flickan och hennes 

före detta handlingar, ansåg jag det viktigt att hon var den person som först tillfrågades. Jag 

kontaktade henne per telefon och frågade om hon var intresserad av att delta i mitt arbete. Jag 

förklarade att min idé var att se hur hon påverkat sin omgivning genom sitt handlande och hur 
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deras reaktioner i sin tur påverkat henne och hennes handlande.  Hon blev mycket intresserad 

och sa att hon nästan kunde garantera att hennes familj ställde upp. Jag lät henne undersöka 

intresset för medverkan hos dem, samt hennes pojkvän och vänner. Min önskan var 

framförallt att få intervjua hennes familj. Kvinnan fick själv välja ut två vänner som hon 

ansåg sig ha haft bäst kontakt med under denna period. Dock uteblev en av dessa intervjuer på 

grund av personliga skäl. Kvinnans mamma, lillebror, pojkvän och vän ville gärna delge sina 

upplevelser. Då jag fått intervjupersonernas samtycke, ringde jag upp dem och förklarade mitt 

arbete mer ingående och bokade tid för intervju. Eftersom syftet var att analysera relationerna 

mellan individer utgick jag från flickans signifikanta andra, vilket innebär att jag inte tagit 

hänsyn till varken ålder eller kön vid urvalet av intervjupersoner (Trost 2005: 9). Tanken var 

att jag skulle försöka förstå flickans och hennes signifikanta andras resonemang och 

reaktioner i förhållande till flickans handlingsmönster (ibid.: 14).  

Intervjuerna har försetts med koder och alla namn har fingerats. För att intervjupersonerna 

skulle få känna sig delaktiga har de själva fått välja sina nedanstående uppdiktade namn. 

Caroline bor med sin mamma, pappa och lillebror på en liten ort i södra Sverige. 

Ingela, 49 år och mamma till flickan. 

Caroline, 21 år, före detta självskadare. 

Anders, 19 år och bror till flickan. 

David, 19 år och flickans pojkvän. 

Cissi, 23 år och flickans bästa vän. 

4.4 Intervjuguide 

Jag var orolig över intervjuguiden eftersom jag inte ville skapa en för dem obehaglig och 

påträngande situation genom att ställa alltför ingående frågor. Det är enligt mig ett känsligt 

ämne, men de tillfrågade intervjupersonerna var medvetna om att det skulle komma att ställas 

personliga och djupa frågor kring en person som betyder mycket för dem. Trost (2005: 47) 

hävdar dock att det inte finns några känsliga frågor och att man går miste om viktiga aspekter 

i sitt material med inställningen att man inte kan fråga vad som helst. Så länge frågan är 

relevant för uppsatsen finns det ingenting som är för känsligt. Han menar vidare att det är 

intervjuarens uppgift att skapa ett sådant förtroende att informanten inte upplever någonting 

som känsligt. Om intervjuaren ger uttryck för att inte tycka att någonting är känsligt eller 

konstigt, blir det heller inte känsligt eller konstigt för informanten (ibid.: 48). 

Jag använde mig av en låg grad av standardisering, vilket innebär att man tar frågorna i den 

följd som passar informanten. På så vis blir intervjun mer naturlig och den intervjuade kan 
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känna sig mer fri i sitt berättande (ibid.: 19). Frågorna var relativt ostrukturerade då jag 

försökte ställa så öppna frågor som möjligt inom ämnets gränser. Vissa frågor var dock 

tvungna att vara mer strukturerade för att inte svaren skulle sväva ut för mycket (ibid.: 20).  

Jag började med att utföra en tematisering av intervjufrågorna för att underlätta den 

kommande sammanställningen. Eftersom intervjupersonerna svarade relativt fritt på frågorna 

och intervjuguiden mest var en mall för att jag inte skulle glömma något, så rörde indelningen 

av frågorna mest till det. Jag valde efter andra intervjun därför istället att sammanställa 

intervjupersonernas svar efter teman då intervjuerna var utförda för att lättare kunna 

kategorisera svaren.  

Samtliga informanter har anonymiserats för övriga läsare, men jag kunde inte utlova total 

konfidentialitet då alla mina intervjupersoner känner varandra och jag vet att de har diskuterat 

frågor och svar med varandra nu i efterhand. De vill också ta del av min analys, vilket gör det 

omöjligt för mig att lova dem att ingen kommer att få reda på vad någon annan har sagt. 

Eftersom de känner varandra kommer de att förstå vem som har sagt vad. Utomstående 

kommer inte att få reda på vilka mina intervjupersoner är, det vill säga om inte 

intervjupersonerna själva berättar det eftersom de inte har tystnadsplikt (ibid.: 41).  

4.5 Genomförandet av intervju 

Intervjuerna tog allt från 45-80 minuter. En del var mycket pratsamma medan andra var mer 

tillbakadragna. Den första utförda intervjun var med flickan som har haft ett självdestruktivt 

handlingsmönster. Därefter intervjuade jag hennes pojkvän, lillebror och mamma, samt en 

väninna för att få deras syn på hennes före detta självskadande handlingar och hur det 

påverkade dem.  

Jag hade planerat att intervjuerna med flickan och hennes familjemedlemmar skulle äga rum 

hemma hos dem, eftersom jag trodde att det var den miljön de skulle känna sig minst utsatta 

och mest bekväma i. Samtliga intervjupersoner, bortsett från flickans lillebror valde dock att 

intervjuas i min bostad. Detta berodde på att de inte ville att någon skulle höra deras 

uttalanden. Flickans lillebror valde att intervjuas i det egna hemmet, men då under lunchtid 

när ingen var hemma. Trost (2005: 44) anser att en intervju aldrig ska äga rum i intervjuarens 

bostad då informanten nästan automatiskt befinner sig i underläge, men jag bestämde mig för 

att utgå från intervjupersonernas val av plats. För att inte intervjun skulle störas på något sätt 

drog jag ur telefonjacket och stängde av mobilen. 

Jag använde mig av ljudupptagning under intervjuerna, eftersom jag förväntade mig långa 

svar på mina frågor. Jag befarade att jag skulle verka ointresserad om jag hade antecknat 
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allting intervjupersonerna sa, då jag varken skulle ha hunnit hålla ögonkontakt eller observera 

kroppsspråket. Eftersom de inte behövde vara experter på något annat än sina egna 

upplevelser var jag förberedd på att de skulle prata mycket, vilket gjorde att jag endast såg 

fördelar med ljudupptagning. Jag hade på grund av tidigare erfarenheter en beredskap på att 

intervjuerna i början skulle vara stela på grund av ljudupptagningen men visste också att det 

brukar släppa några minuter in i intervjun, vilket det också gjorde. 

Eftersom det kan vara jobbigt att prata om en sådan svår period och om en person som står 

dem så pass nära, förklarade jag för intervjupersonerna att de hade rätt att inte vilja svara på 

en fråga och att de fick ta pauser vid behov. 

4.6 Intryck och uttryck 

Jag försökte vinna förtroende genom att agera avslappnat. Trots Trosts (2005: 44) åsikter om 

att inga intervjuer ska ske i intervjuarens bostad fick jag ändå intrycket av att 

intervjupersonerna kände sig bekväma. När intervjupersonerna lade upp benen i soffan gjorde 

jag det också för att visa att vi båda kunde vara avspända. Jag visade intresse, behöll 

ögonkontakten och nickade förstående genom hela intervjuerna. Mitt sociologiska intresse till 

trots ansåg jag det onödigt att använda sociologiska termer då det kan försvåra för personer 

som inte är insatta i sociologi. Istället använde jag mig av ett enkelt och vardagligt språk. 

Enligt Trost (ibid.: 82) är språket något av det viktigaste under intervjun. Det är viktigt att 

anpassa sitt språk efter personen man intervjuar, men det får inte gå till överdrift genom att 

man börjar använda tonårsuttryck eller svordomar om informanten gör detta.  

Då det uppstod tystnad lät jag den mestadels tala för sig själv och nyttjade den för att låta 

intervjupersonerna reflektera över sina svar och själva utveckla dem utan att konstant ställa en 

följdfråga (ibid.: 77).  

4.7 Bearbetning av resultat  

Widerberg (2002: 183) menar att hur man väljer att redovisa resultaten beror på hur man vill 

belysa sitt material. Som jag skrev tidigare så valde jag att sammanställa intervjupersonernas 

svar efter teman då intervjuerna var utförda för att lättare kunna kategorisera svaren. Under 

dessa teman sammanställde jag sedan svaren på frågorna och en del av följdfrågorna. Jag 

tilldelade varje informant en färg för att lättare kunna hitta i materialet. Jag var noga med att 

välja ut de citat som jag ansåg skulle kunna förstärka den röda tråden genom arbetet (ibid.: 

183).  För att tydliggöra mina resultat visade jag på likheter och motsatser i informanternas 

svar, både för att klargöra vilka svar som var de mest förekommande men också för att 
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utmärka direkta avvikelser. Därmed förtydligades intervjupersonernas olika eller liknande 

uppfattningar av samma upplevelser. Genom min redovisning av resultaten och de noga 

utvalda citaten försökte jag skildra en så objektiv bild som möjligt av intervjupersonerna så att 

läsarna skulle kunna bilda sig en egen uppfattning och göra en egen tolkning av min empiri. 

För att på bästa sätt kunna göra detta har jag förhållit mig mycket empirinära mitt material 

(ibid.: 152f).  

Det var sammanställningen av resultatet som tog längst tid eftersom jag kunde ha ställt en 

fråga där informanten svarade men samtidigt svarade på en annan fråga, vilket gjorde att jag 

var tvungen att läsa intervjuerna flera gånger för att inte missa svar på andra frågor.  

4.8 Svårigheter 

En svårighet med kvalitativ metod är tolkningen av empiri (ibid.: 39f). Intervjupersonerna kan 

uppleva att deras uttalanden har blivit omskrivna och att det ibland inte ens är likt originalet 

(ibid.: 45). Jag har försökt att hålla mig relativt strikt till intervjupersonernas svar då det är ett 

känsligt ämne och jag inte vill att någon ska bi upprörd över eventuella misstolkningar.  

 

Jag upplevde det som komplicerat att inte kunna utlova total anonymitet. Ingen kunde vara 

helt anonym eftersom alla mina intervjupersoner känner varandra och jag vet att de har 

diskuterat frågor och svar med varandra nu i efterhand. De vill också ta del av min analys, 

vilket gör det omöjligt för mig att lova dem att ingen av intervjupersonerna kommer att få 

reda på vad de har sagt.  
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5. Resultat 

Detta avsnitt inleds med Carolines bakgrund och hennes introduktion till de självdestruktiva 

handlingarna följt av olika teman kring Caroline och hennes självdestruktiva handlande. 

5.1 Carolines berättelse 

Caroline berättar att det började en tjej i hennes klass när hon gick i åttan som hade allvarliga 

självskadeproblem. När Caroline själv började må dåligt var hon 15 år och kom ihåg att 

hennes klasskompis sagt att det hjälpte att skära sig. Det var även många andra i hennes 

omgivning som skar sig, så hon bestämde sig för att pröva. Eftersom Caroline själv inte kunde 

förstå varför hon mådde dåligt hade hon väldigt svårt för att prata om det. Om någon frågade 

varför hon mådde dåligt visste hon inte vad hon skulle svara. Hon hade haft en bra uppväxt, 

bra vänner och hade ”egentligen” ingen anledning att känna som hon gjorde. Hon visade sin 

omgivning att hon mådde dåligt genom att färga håret svart och sminka sig kraftigt med 

mycket mörka färger. Om hon var sur eller ledsen sminkade hon sig hårt, mycket svart och 

väldigt mycket.  Ju mer svart desto sämre mådde hon. När hon hade skurit sig på armarna 

täckte hon dem med en bit av svarta strumpbyxor för att visa att hon hade skurit sig. Det var 

också en signal till omgivningen att hon just nu behövde extra uppmärksamhet. Caroline skar 

sig i tre år men blev slutligen diagnostiserad och fick förklarat för sig att hon var inne i en 

depressiv episod. Medicinerna hon fick började hjälpa, samtidigt som hon fann kärleken. Idag 

mår hon bra och kan öppet prata om det hon vill kalla sin mörka period.   

5.2 Relationerna mellan Caroline och hennes omgivning 

Samtliga intervjupersoner, utom Carolines mamma, Ingela, beskriver att de hade en nära 

relation till Caroline under perioden hon skar sig. De framställer Caroline som en öppen 

person som delar med sig av både glädje och sorg. Ingela hade lite svårare att få kontakt med 

Caroline och beskriver situationen enligt följande: 

 

Vi var ju i luven på varandra dagligen kan man väl säga. Hon tyckte ju liksom att jag 
inte hade med det att göra. Jag skulle inte bry mig. Det var hennes problem och så. Men 
som mamma är det ju inte det. Man blir ju påverkad.  

 

Caroline själv anser att det var svårt att prata med hennes pappa eftersom de stod varandra 

väldigt nära och hon visste att han tog hennes självskadande hårt. Därför valde hon att främst 

prata med sin mamma när hon mådde dåligt. Ibland gick hon in till sin lillebror, Anders, när 

hon var ledsen. Han fick henne att tänka på andra saker. Hennes vän, Cissi, spelade en stor 
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roll i hennes liv. Det var henne som hon berättade de mest personliga detaljerna för och som 

hon kunde ringa oavsett tid på dygnet. Caroline träffade sin pojkvän, David, precis i 

slutskedet av självskadandet. Han har därför inte varit lika involverad i hennes problem som 

de övriga intervjupersonerna. 

5.3 Familjeroller, vänskapsroller och partnerskap 

Samtliga i familjen är överens om identifieringen av föräldrarollerna, det vill säga att Ingela 

har den omvårdande rollen och att barnens pappa är den händiga, men det råder delade 

meningar kring barnens platser i familjen. Ingela anser att hennes make bär huvudansvaret i 

familjen, men att hon är den emotionella föräldern som barnen vänder sig till när de är ledsna. 

Både Caroline och Anders vänder sig till sin mamma om de behöver prata. De är överens om 

att deras mamma är den som tar hand om familjemedlemmarna och är mycket omtänksam. 

Barnen beskriver pappan som ansvarsfull, ambitiös och teknisk.  

 

Sonen, Anders, anser att han är den som är mest ansvarsfull. Han svarade följande om hans 

systers roll i familjen under perioden hon skar sig: 

 

Hon satt vid datorn och gjorde ingenting. Man såg henne knappt. Då var hon absolut lat 
för då gick hon knappt till skolan. Det var väl den rollen hon hade då. Hon var väldigt 
omogen. Jag kände mig som en storebror snarare än som en lillebror, fast jag var två år 
yngre, för jag var till och med mognare än henne.  

 

Ingela menar att Caroline hade huvudrollen i familjen och att det var runt henne allting 

kretsade. Hon menar vidare att det inte var en önskad roll som Caroline tog på sig frivilligt, 

utan som snarare sänkte hennes självförtroende. Caroline anser att Anders var det duktiga 

barnet, medan hon själv var det svarta fåret. Hon förklarar att hon kände att hon fanns helt i 

onödan, att det inte spelade någon roll om hon var där eller inte. Hon kände sig väldigt 

obekväm, men inte för att omgivningen fick henne att känna så utan hon anser att hon själv 

var orsaken till dessa känslor. Hon beskriver sig själv som den rebelliska och uppkäftiga 

dottern medan Anders varit mer tystlåten och skötte skolan. Trots det har hon aldrig varit 

avundsjuk på sin bror utan endast varit stolt över att han var så duktig.  

 

Ingela anser att Caroline tog stor plats och att det ledde till att Anders kom mycket i 

skymundan. Hon menar att han drog sig mycket tillbaka för att inte stjäla uppmärksamhet från 

Caroline. Ingela tycker att hennes barn har separata roller där Caroline gärna vill stå i centrum 
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medan Anders helst undviker sådana sammanhang. Det kändes hemskt för Ingela att inte 

kunna ge båda barnen lika mycket uppmärksamhet och hon har skuldkänslor för det än idag. 

Hon menar med egna ord att det ofta blir så att det sjuka barnet automatiskt får mer 

uppmärksamhet eftersom friska barn inte kräver lika mycket. Ingela var dock noga med att 

berätta för Anders att hon älskade honom lika mycket fast hon inte umgicks lika ofta med 

honom och det förstod Anders. Ingela upplever inte att Anders tagit någon större skada av 

bristen på uppmärksamhet. 

 

Cissi förklarar hennes roll i förhållande till Caroline med att de ständigt bytte roller beroende 

på hur den andra mådde. När den ena mådde dåligt peppade den andra och tvärtom. Eftersom 

Cissi själv har varit en självskadande person kunde hon lättare sätta sig in i hur Caroline 

mådde än vad andra som inte upplevt något liknande kunde.  

5.4 Omgivningens upplevelser av Caroline 

Ingen av intervjupersonerna i Carolines omgivning trodde att hon var kapabel till att skada sig 

själv. Det fanns inte i deras tankar att hon skulle kunna gå så långt. Hennes självskadande 

handlingar blev en chock för hennes familj och vänner. Intervjupersonerna upplevde henne 

som en duktig, glad och sprallig tjej fram tills allting vände precis innan gymnasiet.  

Jag frågade intervjupersonerna hur hennes handlande påverkade deras syn på henne som 

person och de svarade mycket olika. Hennes pojkvän, David, ändrade inte syn på henne alls 

eftersom han lärde känna henne precis i slutskedet. Han fortsatte att se henne som en vanlig 

tjej. Ingela berättar att det var med sorg i hjärtat som hon upptäckte att hennes dotter var 

mycket ömtåligare än hon gav sken av att vara. Anders upplevde denna period som att han 

förlorade sin syster: 

 

När vi var små så var vi ju ute och lekte jättemycket och sånt men sen helt plötsligt va 
hon en helt annan person. Så det är klart att det förändrade min syn ganska så rejält på 
vad hon var kapabel till. Det trodde man ju aldrig när hon var liten. Det var ju en stor 
förändring. Det var ju absolut till det negativa för hon var ju inte samma glada syster 
längre. Jag kände det som att jag förlorade en syster. Vi gjorde allting tillsammans när 
vi var små, var ute och lekte och höll på men sedan var hon ju aldrig ute eller 
någonting. Hon satt bara inne så jag fick börja göra saker själv istället.  

 

Cissi upplevde Caroline som en mycket stark person och beundrade henne för hennes styrka 

att klara av vardagen. Hon beskriver det enligt följande: 
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Just det att hon pallade med allting ändå fast hon mådde så dåligt och fast att folk tittade 
på henne och fast att folk visste. Hon gick med de där grejerna på armarna och folk 
snackade om henne. De undrade vad hon sysslade med och hon var ju svartmålad och 
de sa ”du ser ju hur hon ser ut”. Att hon pallade! Hon mådde så dåligt men det var 
aldrig hennes problem egentligen, att andra tyckte och tänkte massa negativt. Så jag har 
ju alltid känt att hon var så stark när det gällde sånt.  
 

5.5 Omgivningens försök till förståelse för Carolines handlande 

Caroline tyckte att det var svårt men har efter sin förmåga försökt att förklara för sin 

omgivning varför hon såg det som en utväg att skada sig själv. Det har varit mycket svårt för 

hennes signifikanta andra att försöka sätta sig in i hennes tankemönster och alla 

intervjupersonerna försöker att förstå på sitt sätt, men förklaringarna ter sig mycket olika.  

David försöker förstå genom att dra paralleller till händelser som han själv upplevt genom 

nedanstående citat: 

 

Jag kan förstå på ett sätt, man har ju själv slått i tån och när det gör skitont så nyper man 
sig i fingret och så känns det lite bättre. Men det är ganska drastiskt. Hon försökte väl 
må bättre på nått konstigt sätt.  

 
 
Anders tror att det var en trend som introducerats för hans syster. Han upplever att det är 

vanligt att personer mår dåligt och väljer självskadande som en möjlig utväg: 

 

Det är väl rätt modernt nu för tiden att må dåligt. Hon kom väl i den trenden. Jag tvivlar 
inte på att hon mådde dåligt, men det är ju många nu för tiden som mår dåligt så det är 
ju nånting.  
 
 

Carolines mamma försöker att finna logiken bakom handlandet: 
 

 
Man kan ju inte förstå att någon frivilligt kan skära sig, alltså skada sig själv, samtidigt 
som jag kan förstå tänket. Att den smärtan kan gå över (hon pekar på sin arm) men det 
gör inte den smärtan (hon pekar på sin bröstkorg) som man har inne.  

 
 
Cissi som själv befunnit sig i samma situation menar att det egentligen inte finns någon orsak: 

 
 
Det fanns det ju ingen riktigt speciell orsak. Det fanns ofta ingen, det var ju när allt blev 
för mycket och då var det väldigt svårt att urskilja vad det var som utlöste det liksom.  

 

När jag ställer frågan om varför hon skar sig svarar Caroline först att hon skar sig när hon 

mådde riktigt dåligt och fick ångestattacker, men efter lite betänketid menar hon att hon även 
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skar sig för att belöna sig själv. Om hon var ledsen skar hon sig för att straffa sig själv 

eftersom hon ansåg att hon inte borde må dåligt och när hon var glad skar hon sig för att 

belöna sig själv genom kicken det gav henne. Hon menar att det blev ett beroende och att hon 

ibland inte kunde avgöra om hon mådde bra eller dåligt. Syftet med de självskadande 

handlingarna var att det inte skulle göra ont inuti, att inte ha ångest, att inte känna panik. 

 

Även om jag gjorde någonting bra kunde jag straffa mig själv för att jag fick dåligt 
samvete för att jag inte mådde riktigt bra fast jag borde göra det. Jag kunde inte liksom 
bli hundraprocentigt glad. Det fanns alltid någonting som gjorde att jag mådde dåligt 
också. Jag hade nog dåligt samvete just för att jag hade bra vänner och bra familj. Jag 
kände att det inte borde finnas någon anledning för mig att må dåligt men ändå gjorde 
jag det. Då mådde jag ännu sämre så det blev som en ond cirkel hela tiden. 

 

När jag frågade henne hur hon kände sig när hon skar sig svarade hon att hon blev lugn, 

mycket lugn. Hon förklarar att hon associerade ångesten med blodet, att ångesten rann iväg 

med blodet, ju mer blod desto bättre mådde hon. Hon fick en känsla av att hon renade sig 

själv. Hon berättar att hon tycker att det låter helt absurt idag, men när hon befann sig i det 

kändes det naturligt och logiskt. Caroline identifierade sig som en självskadande person, hon 

visste att personer i skolan eller på gatan pratade om henne. Hon rökte och drack mycket 

under perioden hon skadade sig själv, allt för att få ut ångesten som växte inom henne. 

Caroline berättar att hon skadade sig själv än värre då hon drack och att hon kunde blir rädd 

för sig själv ibland och för vad som skulle kunna hända då hon var berusad. Hon upplevde en 

brist på kontroll med alkohol i kroppen, samtidigt som det var skönt att inte känna smärtan då 

hon skar sig.  

5.6 Omgivningens upplevelser av Carolines handlande 

Både David och Anders anser att hennes handlande var onödigt och kan inte förstå det fullt ut. 

Ingela ville att Caroline skulle söka hjälp och det gjorde hon till slut när hon kände sig redo. 

Cissi menar att hon inte delade andras syn på handlandet eftersom hon visste hur det kändes.  

 
Jag dömde ju inte henne för någonting. Jag hade ju inte den synen på det, för mig var ju 
det en vardag också. Vilket kanske inte alltid var så bra heller. Jag blev ju arg och 
ledsen på henne också, men absolut inte på samma vis som alla andra tror jag. Jag 
kunde ju lättare förstå det eftersom jag själv befann mig i den situationen.  

 

Jag frågade intervjupersonerna om de ansåg att hon var egoistisk som skadade sig själv. 

Samtliga intervjupersoner ansåg att det var ett själviskt handlande utom Ingela som menar att 

det var dumt av henne, men att hon inte såg det som egoism eftersom hon gjorde det i ett 
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desperat försök att må bättre. David menar att man inte alltid kan tänka på andra, men när det 

är så pass extremt och man sårar så många runtomkring sig så är det en självisk handling. Han 

menar också att han förstår att det var svårt för henne att tänka på andra samtidigt som hon 

var så nere själv, att det blir för mycket att ta hänsyn till. Anders beskriver Carolines 

handlande mer som en omedveten egoism. Hon tänkte bara på sig själv för det fanns inte rum 

för andra tankar, men han tror inte att det var hennes avsikt att ignorera sin omgivning. Cissi 

anser att det är en självisk handling, men hon vet även av erfarenhet att den tanken aldrig 

dyker upp när man befinner sig i den situationen. Då är det en själv som står i centrum och 

man reflekterar endast över sina egna känslor. Caroline anser att hon var mycket egoistisk och 

skäms idag för hur hon försummat sin omgivnings känslor. 

 

Man är så egoistisk! Jag var det. Jag var väldigt egoistisk och såg bara mig själv. Såg 
jag någon gång att de mådde dåligt så mådde jag ännu sämre och då ledde det bara till 
att jag såg hur dåligt jag mådde igen. Det är väldigt själviskt. Jag frågade dem aldrig 
hur de mådde för jag ville undvika att må sämre själv. Jag frågade aldrig mina kompisar 
heller liksom hur tar ni det här utan jag märkte det ju utan att de sa någonting och sedan 
vissa gånger så brydde jag mig inte alls. Jag var väldigt självisk, fast då tyckte jag ju 
inte att jag var det för alla andra borde bara låta mig vara ifred.  

 

Jag frågade intervjupersonerna om det trodde att Caroline var i behov av uppmärksamhet och 

alla var överens om att så var fallet. David betonar att det finns olika former av 

uppmärksamhet och anser inte att det var den sortens uppmärksamhet att hon ville stå i 

centrum, utan snarare att hon ville och behövde få hjälp. Anders tror att hon ville göra sin 

omgivning uppmärksam på att hon fanns och att det var viktigt för henne att få den 

bekräftelsen. Ingela beskriver sin dotter som en person som ständigt vill synas och höras, så 

hon är övertygad om att hon ville ha uppmärksamhet. Ingela menar att Caroline var i behov av 

uppmärksamhet för att familjen skulle se henne och se att hon mådde dåligt. Intentionen var 

att få hjälp och hon tror att det var lättare för Caroline att visa att hon mådde dåligt än att prata 

om det. Cissi förklarar att Caroline ville att omgivningen skulle vara medveten om att hon 

skar sig och att det var därför som hon hade strumporna på armarna för att signalera när hon 

hade skurit sig. Hon ville ha hjälp och hon ville att hennes föräldrar skulle se hur dåligt hon 

mådde.  

 

Hon visste ju inte varför hon befann sig i den situationen eller varför hon mådde så 
dåligt. Då är det ju jättesvårt att tala om det för sin mamma och pappa. Visst var det 
mycket lättare för henne att visa än att säga det eftersom hon inte visste vad hon skulle 
säga. Hela våra liv byggdes ju på skuldkänslor. Det blev ju som en ond cirkel av 
alltihopa. – Cissi 
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Caroline själv medger att hon hade ett stort behov av uppmärksamhet. Hon skar sig på 

armarna, benen, vaderna och ibland även magen. När hon skar sig på armarna ville hon att 

föräldrarna och vännerna skulle se att hon hade skurit sig. Hon ville att de skulle hjälpa henne 

utan att hon behövde be om det. När någon såg att hon hade skurit sig frågade personen ofta 

hur det var och det kändes skönt eftersom hon hade så svårt att öppna sig självmant. Sedan 

fanns det gånger då hon inte ville att någon skulle veta att hon skurit sig och då skar hon sig 

på benen eller magen eftersom det inte syntes där när hon hade kläder på sig.  

5.7 Omgivningens reaktioner på Carolines handlande 

Caroline skar sig endast en gång i början av förhållandet med sin nuvarande pojkvän. David 

berättar hur arg och ledsen han blev när hon berättade det. Han kastade i ren desperation en 

fotoram som innehöll ett fotografi på Caroline i golvet så att glaset gick sönder. Han ville visa 

Caroline hur ledsen och besviken han var genom att förstöra något som han hade fått av 

henne. Han anser nu i efterhand att det var ett bra sätt att avskräcka henne på eftersom hon 

inte gjorde om det av rädsla för att han skulle göra slut.  

 

När jag gjorde så fattade väl hon hur allvarligt det var, hon kanske inte såg på det så 
allvarligt som vad jag gjorde eftersom jag inte var van vid det. Då blir det avskräckande 
då hon verkligen märker att man blir väldigt upprörd. Om man är nära att förlora någon 
eller något så blir man ju rädd och det var väl det hon blev. Så det fungerade även om 
det inte var avsikten då när jag gjorde det. Men jag försökte ju få henne att förstå hur 
det påverkade mig när hon gjorde det och sedan hoppades jag på att det inte skulle 
hända igen.  

 

Caroline medger att hon blev rädd för att David skulle göra slut och att det var orsaken till att 

hon inte vågade skära sig igen.  

 

Han blev jättebesviken. Han blev så förbannad. Fast jag visste ju att han var besviken. 
Han skällde inte på mig och han sa inte mycket. Han blev förbannad och låste in sig på 
toan. Han pratade inte med mig. Asså han visste inte vad han skulle säga. Han hade ju 
aldrig varit med om det innan så han visste inte riktigt vart han skulle ta vägen utan han 
bara blev tyst. Jag trodde att han skulle dumpa mig och att det var adjöss och att allting 
skulle börja om igen. Jag var livrädd för jag ville ju verkligen inte att det skulle ta slut. 
Jag var hemma hos honom så när han kom ut så pratade vi och sen löste det sig. Så 
sedan dess har jag aldrig gjort det igen.  

 

Ingela berättar att hon var konstant orolig och ringde till Caroline så fort hon inte var hemma. 

Hon var framförallt orolig när hon var ute och festade eftersom hon visste att Caroline hade 
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en tendens att skära sig extra illa då hon var berusad. Ingela kände en ihållande oro över att 

det en dag skulle gå längre än ytliga skador.  

 

Samtliga intervjupersoner var ständigt oroliga för Caroline. David medger att han kollade 

henne efter färska skärsår, men han anser inte att han vaktade henne. Om Caroline var 

upprörd eller ledsen kollade han henne extra noga. Tanken att hon skulle få ett återfall fanns 

alltid i bakhuvudet. Anders menar att de inte kunde hålla koll på Caroline dygnet runt och att 

hon hittade kryphål då hon kunde skära sig själv. Han anser att de gjorde sitt bästa för att hon 

inte skulle vilja skära sig. Det var dock svårt att hålla koll på Caroline eftersom hon ofta bar 

långärmat och försökte dölja det. Hon grät mycket då hon hade skurit sig så då förstod Anders 

att hon hade skadat sig igen. Ingela tror att Caroline kände av att familjen hade ögonen på 

henne. Oftast erkände Caroline när hon hade skurit sig själv och det kändes bra att hon var 

ärlig. Caroline själv säger att familjen ibland frågade henne om hon skar sig på andra ställen 

än armarna. Ibland erkände hon att hon skurit sig på benen, men oftast ljög hon om sina 

hemliga skärsår.  

 

Jag frågade intervjupersonerna vilken form av uppmärksamhet Caroline fick från dem då 

pratade om att hon skar sig. David svarade att han kände medlidande, men att han aldrig 

visste vad han skulle säga eftersom han hade svårt att sätta sig in i hennes situation. Anders 

försökte trösta henne så bra som möjligt, men han fann det svårt eftersom han bara var 13 år 

då. Han kände att de inte befann sig på samma nivå varken åldersmässigt och 

erfarenhetsmässigt. Han anser att hon fick all möjlig uppmärksamhet från deras föräldrar. Han 

berättar att föräldrarna alltid var oroliga och bekymrade för Caroline. Det var hela familjens 

vardag, att försöka få henne att må bra, att försöka förstå varför hon mådde så dåligt och 

komma fram till hur de kunde hjälpa henne. Föräldrarna var väldigt omtänksamma och fanns 

där för Caroline när hon behövde dem.  

Ingela försökte ta del av sin dotters problem, men det var inte alltid så lätt eftersom Caroline 

ofta ville vara ifred då hon mådde dåligt. 

 

Jag gick ju ofta in till henne, in till hennes rum och även om hon skrek ”ut!” så gick jag 
inte ut. Då förstod jag ju att det var nånting och då frågade jag henne om hon hade 
skurit sig. Hennes pappa försökte väl prata med henne många gånger men i och med att 
han och Caroline är så lika varandra som person så bråkade de ju oftast med varandra. 
Och bara för att han inte ville göra henne arg så kanske han drog sig mer tillbaka än vad 
han egentligen ville göra. Det var ju för hennes skull.  
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Ingela tyckte att det var svårt att inte kunna hjälpa till så mycket som hon ville eftersom 

Caroline bara släppte in henne till en viss del.  

Cissi säger att Caroline fick total uppmärksamhet från henne då hon skar sig. 

 

Jag kunde ju bara finnas där mitt i nätterna då hon ringde. Jag kunde bara komma till 
henne när hon ville. Det var det enda som underlättade för henne, att hon fick prata. 
Visst, jag har varit med henne på akutmottagningen i ******** och jag har ringt till 
psykologer och ringt till sjukhuset när hon mått jättedåligt. Jag fick henne att äta 
medicin och höll koll på att hon åt sin medicin. Men just att underlätta hennes liv var 
väldigt svårt.  

 

Caroline berättar att hennes föräldrar blev arga, besvikna och ledsna. De visste inte vad de 

skulle göra, hur de skulle reagera eller vad de skulle säga. Caroline anser att hennes mamma 

var noga med att aldrig visa för henne att hon var ledsen, eftersom Ingela visste att Caroline 

hade väldigt dåligt samvete. Anders visade inte heller för Caroline att han blev ledsen. Han 

tror att Caroline tyckte att det var skönt att prata med honom eftersom hon märkte att han 

klarade av det utan att bli alltför emotionell.  

Caroline ljög om att hon mådde bättre för att inte oroa sin familj. När hon mådde riktigt dåligt 

kunde hon svara att hon mådde sådär istället för att säga som det var. Caroline tror att 

familjen förstod att hon ljög, men att de försökte undvika att tjata på henne. Om de frågade 

henne för ofta om hur hon mådde blev hon sur. Carolines närmsta vänner under den här 

perioden skadade också sig själva och de var äldre än henne. Hon ringde inte sina övriga 

vänner eftersom de ändå inte förstod vad hon gick igenom. Caroline umgicks med vänner som 

inte skar sig också men hennes bästa vän visste inte vad hon skulle göra så hon låtsades som 

om ingenting hänt. Detta gjorde Caroline ledsen och besviken eftersom hon tolkade det som 

att hennes vän inte brydde sig. När hon försökte prata med sin vän bytte vännen samtalsämne 

eller låtsades som om hon inte hörde. Nu i efterhand vet hon att hon brydde sig men att hon 

inte visste hur hon skulle reagera.  

 
Intervjupersonerna delade samma typ av känslor då Caroline skadade sig själv. De mest 

omnämnda känslorna var rädsla, sorg, skuld och maktlöshet.  

 

Det var ju förtvivlande. Jag var ledsen och man undrade ju vad man hade gjort för fel 
som förälder. Man tog ju på sig mycket av skulden själv, att det var vi som hade gjort 
nånting fel. Men det sa hon ju redan då att det var ju inte det, vi hade ju inte gjort 
nånting fel. Vi hade inte gjort nånting som gjorde att hon kände så. Jag grät ju många 
gånger eller så, så att hon såg det också. Sen många gånger i min ensamhet. Jag ville 
inte oroa henne genom att visa det alltid. Men jag sa ju till henne att jag var ledsen. 
– Ingela 
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Ingela och hennes make stöttade varandra mycket och Ingela tycker att det var skönt att ha 

någon att dela detta med. Ingela pratade med Anders om Carolines självskadande och 

berättade att han fick komma och prata om han behövde det.  

5.8 Konsekvenser av Carolines handlande 

David var orolig i början över att de skulle bråka och att Caroline skulle skära sig på grund av 

att hon var ledsen över det. Då skulle det kännas som att det var hans fel. Eller om han av 

någon anledning inte skulle kunna finnas där för henne just då, att han exempelvis inte 

svarade i telefonen när hon ringde och att hon skulle skära sig för att han inte fanns där att 

prata med. Ibland hotade Caroline med att skära sig under tiden de bråkade. Då höll hon ett 

rakblad eller en sax mot armen för att visa vad hon kunde göra, men han tog aldrig det på 

allvar för han visste att hon inte skulle skära sig inför honom. Han berättar att de aldrig bråkar 

och sedan går åt varsitt håll, utan de tjurar ett tag i samma rum tills de fått rett ut det och då 

kunde kan ha koll på henne.  

 

Ingela och Anders menar att hela deras vardag blev påverkad av Carolines självdestruktiva 

handlande. Allting kretsade kring hur hon mådde. Anders berättar att han tänkte mycket på sin 

syster och hur hon mådde. Även om Ingela och Caroline upplevde att Anders fick mindre 

uppmärksamhet på grund av att Caroline tog mycket plats, så tycker inte Anders att det 

stämmer. Han anser att hon fick den uppmärksamhet som hon skulle ha och att han inte var i 

lika stort behov av föräldrarnas uppmärksamhet. Han var alltid hemma och de behövde inte 

oroa sig för honom på samma sätt som för Caroline, samtidigt fick han uppmärksamhet då 

Caroline sällan var hemma.  

 
Caroline vet att hennes lillebror mådde väldigt dåligt, men han försökte aldrig ta efter hennes 

handlande. Anders bad Caroline att sluta, men hon lyssnade inte. Anders undvek liksom 

Ingela att visa för Caroline att han mådde dåligt eftersom han var rädd att det skulle få henne 

att må ännu sämre. Caroline berättar att både hon själv och hennes mamma märkte en 

förändring hos Anders. Han blev mer nedstämd och stängde in sig mycket på sitt rum. 

Caroline upplevde att hennes familj kände att de var tvungna att tänka på vad de sa när hon 

var i närheten eftersom hon kunde ta åt sig personligt av minsta lilla felsägning. Detta 

påverkade i hög grad den sociala interaktionen hemma. 
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Ibland bråkade vi mycket hemma. Ibland blev det ju för mycket för allihopa. Då blev 
det liksom utbrott när vi bråkade mycket och en gång kommer jag ihåg speciellt, då… 
jag sa väl inte riktigt att jag inte tyckte att pappa förstod men han fattade det väl som att 
jag tyckte så och då blev han så förbannad så han skrek att tror inte du att jag är ledsen 
och tror inte du att jag mår dåligt? – Caroline  

 

Anders menar att hela familjen fick ta mycket hänsyn till Caroline och hennes sätt att uppfatta 

situationen. Han tänkte mycket på vad han sa inför henne så att hon inte skulle bli ledsen. Om 

Caroline inte ville göra någonting fick de försöka övertala henne så att hon ville. Det kunde 

vara allt från att äta till att följa med dem om de skulle åka någonstans. Ingela å andra sida 

anser inte att de tänkte på vad de sa inför Caroline, men hon beskriver ändå att de valde att 

inte prata om sådant som gjorde att Caroline kunde ta illa vid sig. Caroline anser inte att det 

var dålig stämning hemma men de skrattade inte lika mycket som hon upplevde att människor 

gjorde i andra familjer. Caroline kände skuld eftersom hon upplevde att familjemedlemmarna 

inte kunde vara sig själva i närheten av henne på grund av rädslan att göra henne ledsen. Hon 

anser själv att hon hade en negativ påverkan på familjemedlemmarna och stämningen i 

familjen. Hon upplevde också att föräldrarna och brodern inte pratade med henne, vilket hon 

beskyller sig själv för. Hon anser att hon uppträdde så att de inte kunde prata med henne och 

stängde ute dem. Caroline upplyste sina föräldrar om att det inte var deras fel att hon hade ett 

behov av att skära sig själv. Ingela menar att det hjälpte lite mot skuldkänslorna när Caroline 

sa så, samtidigt som det alltid fanns i bakhuvudet att hon kanske bara sa så för att de inte 

skulle må sämre än de redan gjorde.  

 

Jag frågade Caroline hur hon ville påverka andra genom sina självskadande handlingar och 

hon svarade: 

 

Jag ville att de skulle se, se att jag mådde dåligt. Att de skulle fatta och hjälpa mig. Det 
är väldigt tungt att gå med det själv. Jag ville inte medvetet ge dem dåligt samvete men 
de få gångerna som jag faktiskt försökte ringde någon och de kanske inte var hemma 
eller svarade eller inte kunde träffas och prata, kändes det som att det ändå inte var 
någon som brydde sig och att jag lika gärna kunde skära mig. Men det var ju inte ett sätt 
för mig att försöka få dem att må dåligt utan det var liksom bara att det inte fanns någon 
att prata med så vad skulle jag göra?  

 

Caroline känner stor skuld över vad hon låtit sig familj gå igenom, något som hon anser att 

ingen ska behöva genomlida. Hon beskriver sin familj som väldigt dyster under denna period 

och vill absolut inte uppleva det igen. Hon har också dåligt samvete över att hennes vänner 

har fått utstå samtal mitt i natten, sena träffar och mycket tröstande. Caroline hade svårt att 



 

 37 

vara för sig själv för det var då som tankarna blev för mycket. Det hjälpte att hon visste att 

hon alltid kunde vända sig till Cissi, oavsett tid på dygnet. Det var den vännen som hon kände 

att hon kunde lita på till hundra procent. 

5.9 Carolines reaktioner på omgivningen och omgivningens påverkan på henne 

David säger att Caroline blev irriterad när han kollade efter skärsår på henne. David förstod 

aldrig riktigt varför Caroline valde att vända sig till honom när hon mådde dåligt eftersom han 

aldrig visste vad han skulle säga. Han tror att det kan ha berott på att hon tyckte att det var 

skönt att prata med någon som inte försökte ge råd eller förstod vad det handlade om. Han var 

någon som lyssnade mer än han pratade och det kanske var vad hon behövde för stunden. 

David försökte muntra upp henne genom att skämta med henne och han brukade få henne på 

bättre humör. David anser att han påverkade henne positivt då han skrämde henne genom att 

kasta fotot i golvet eftersom hon inte fick några mer återfall efter det. 

 
Anders berättar att det syntes på Caroline när hon hade skurit sig. Han tror att hon grät efteråt 

eftersom hon ångrade sig och skämdes över sitt handlande. Anders antar att Caroline tyckte 

att det var lättare att prata med honom än med föräldrarna på grund av att han inte sa så 

mycket och att hon kunde få ur sig sina känslor. Han tror att hon kände en lättnad över att de 

kunde prata om det utan att bli alltför känslosamma. Samtidigt anser han att det hade varit 

lättare för honom att förstå om de befunnit sig på samma nivå. Caroline själv menar att 

Anders fick henne på andra tankar. De kunde spela spel eller göra saker på datorn. Hon tyckte 

att det var skönt att fly sina problem för en stund, samtidigt som hon kunde prata med sin bror 

när hon kände att hon behövde det. 

 

Jag har alltid kunnat prata med min bror, han har alltid varit mer som en storebror än 
som en lillebror för mig och mådde jag lite dåligt kunde jag gå in till honom och gråta 
ut och liksom prata.  

 

Ingela menar att Caroline tog på sig skulden för att familjemedlemmarna mådde dåligt. Om 

Caroline märkte att de mådde dåligt blev hon förtvivlad och mådde ännu sämre, vilket blev en 

ond cirkel. Eftersom Caroline och hennes pappa inte kunde kommunicera särskilt bra 

angående hennes självskadande, fick Ingela vara mellanhand. Hon förklarade för Caroline att 

även om hennes pappa inte visade det så visste hon ändå vad han tyckte och kände och 

Caroline accepterade det.  
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Ingela menar att Caroline bar på mycket ilska när hon hade skurit sig, hon blev arg för minsta 

lilla. Caroline kunde även bli arg om familjemedlemmarna misstänkte att hon hade skurit sig 

och frågade henne då hon inte hade skadat sig själv. Det kunde vara att hon hade långärmat 

utan att ha skurit sig. De gånger som Ingela bad henne visa armarna blev Caroline jättearg på 

grund av att hon blev misstrodd. Ingela tror att hennes ilska berodde på att hon ångrade sig så 

mycket efteråt, samtidigt som hon kände en frustration över att hon inte kunde låta bli. Ingela 

ringde konstant till Caroline, vilket gjorde Caroline än mer irriterad. Många gånger svarade 

hon inte, vilket ökade oron hos Ingela. Tankar som att hon låg ute någonstans och om hon 

fortfarande levde var vanligt. Caroline menar att hon ångrade sig efter hon hade skurit sig, 

men samtidigt inte eftersom hon åstadkom det hon ville, ångesten försvann för stunden.  

 

Cissi tror att hon påverkade Caroline positivt då hon aldrig gett henne skuldkänslor och alltid 

fanns där för henne. Hon har aldrig dömt henne eller försökt vända det mot henne. Cissi hade 

kontakt med Carolines föräldrar eftersom de inte litade på att allting var bra när Caroline själv 

hävdade det. Cissi berättade för dem hur hon mådde, hur långt det var mellan gångerna, om 

det var jobbigt i skolan och så vidare, men hon berättade aldrig de mest privata detaljerna. 

Cissi tror att föräldrarna behövde höra det från någon som förstod men som inte var deras 

dotter och hon tror att det hjälpa att prata med dem. Hon anser att det måste vara svårt att vara 

förälder och vara så maktlös, att stå där och se på utan att kunna göra någonting. 

 

Jag frågade Caroline hur hon ansåg att hon påverkades av omgivningens reaktioner och hon 

svarade: 

 

Familjen var väl det att jag fick ännu mer dåligt samvete när jag märkte att de blev 
ledsna. Så jag blev väl inte gladare så men samtidigt så nu i efterhand så vet jag ju att 
de kunde ju inte gjort någonting bättre än vad de gjorde och hade jag haft andra 
föräldrar kanske jag hade mått ännu sämre och då kanske jag hade gått ännu längre.  

 

Hon tycker att hennes familj påverkade henne positivt genom att visa omtanke, även om hon 

inte riktigt kunde se det då. Hon menar att hon ändå hade i bakhuvudet att de fanns där för 

henne om hon behövde dem och att de inte tjatade på henne för att vara elaka utan för att de 

älskade henne. Caroline tror att hon hade skurit sig mer om hon inte hade haft sin familj i 

tankarna hela tiden. Hon anser att hennes två närmsta vänner påverkade henne positivt, men 

det var inga personer som ingick i hennes vanliga umgängeskrets, de var aldrig med och 

festade. Hon menar att de vännerna hon umgicks med på fester ville dricka hela tiden. När 
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Caroline sa hon ville dricka så gjorde de det, men Caroline anser att de borde ha sagt nej och 

att de skulle ta det lugnt. De borde ha hindrat henne från att dricka så mycket eftersom de 

visste att hon blev mer självdestruktiv när hon var berusad.  

 

Idag ser Caroline sitt före detta självskadande som en positiv påverkan på hennes liv.  

 

När folk frågar om jag ångar att jag gjort det så kan jag inte säga att jag ångrar mig för 
då hade jag inte varit den jag är nu. Jag är nöjd med mig själv nu och jag kanske inte 
hade vart den personen jag är nu om det inte hade hänt. Det var en del av min identitet 
som jag inte ångar eftersom den har påverkat min identitet idag. Jag har lärt mig vilka 
mina riktiga kompisar är och hur bra familj jag har. Hur jag är och hur jag reagerar i 
olika situationer nu märker jag skillnad mot hur jag var då. Det var ju jobbiga tonåren, 
man försökte lära sig vem man var och vad man skulle bli, vad man skulle göra och 
man satte krav på sig själv att man skulle klara skolan så bra som möjligt och sådär.  

 

5.10 Sammanfattning av resultaten 

Utifrån mina resultat kan jag konstatera att Caroline och hennes omgivning påverkades 

mycket av varandra, framförallt känslomässigt. Känslor som skuld, oro, skam och sorg var 

vanligt förekommande. Resultaten visar också att omgivningen upplevde det som svårt att 

sätta sig in i Carolines situation eftersom hon inte visste varför hon mådde dåligt. Samtliga 

intervjupersoner försökte förstå på olika sätt genom att exempelvis dra paralleller till något 

som de kunde relatera till för att finna logik till handlandet. Avslutningsvis kan jag fastställa 

att Carolines självdestruktiva handlande påverkade interaktionen mellan henne och 

omgivningen i hög grad då Caroline menade att hon hade lättare för att kommunicera med sin 

omgivning genom symboler än med ord. På så sätt fick hon den uppmärksamhet som hon 

behövde men som hon inte kunde komma sig för att be om med ord.
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6. Sociologisk analys och tolkning 

Jag har i arbetet med min analys kommit fram till att mina frågeställningar kan besvaras 

genom ett begrepp som jag vill benämna ”den onda cirkeln”. Den innebär kortfattat att 

Carolines omgivning hade en negativ påverkan på Caroline oavsett hur de handlade. Om 

Caroline fick för mycket uppmärksamhet kände hon sig trängd och skadade sig själv samtidigt 

som brist på uppmärksamhet ledde till att hon kände sig åsidosatt vilket också resulterade i 

självskadande handlingar. Den onda cirkeln innefattar följande begrepp som jag kommer att 

använda i min analys: oro, symboler, kontroll, social handling, interaktion och rolltagande. 

Analysens olika delar kan relateras till den onda cirkeln. Jag kommer i min analys 

avslutningsvis sammanfatta svaren på mina frågeställningar. 

6.1 Den onda cirkeln 

Samtliga intervjupersoner var medvetna om att den onda cirkeln existerade och att det var 

mycket svårt att undvika den. Om omgivningen visade för Caroline att de påverkades och att 

de mådde dåligt av hennes självdestruktiva handlande fick Caroline än mer dåligt samvete 

som ledde till fler självskadande handlingar. Situationen bidrog till att omgivningen försökte 

undvika att påverka Caroline negativt vilket de gjorde genom att hålla tillbaka sina känslor, 

medan Caroline tilläts att ventilera sina. Omgivningen upplevde en ständig balansgång mellan 

att ge Caroline tillräckligt mycket uppmärksamhet för att hon skulle känna sig sedd och att 

inte ge henne för mycket uppmärksamhet då hon kunde känna sig trängd och uppleva en brist 

på kontroll som hon sedan försökte återuppta genom att skära sig igen.  

 

Anders menar att hela familjen fick ta mycket hänsyn till Caroline och hennes sätt att uppfatta 

situationen och anser att de tänkte mycket på vad de sa inför Caroline så hon inte skulle kunna 

ta illa vid sig. Ingela å andra sidan anser inte att de reflekterade över vad de sa inför Caroline, 

men beskriver samtidigt att de undvek ämnen som gjorde att hon kunde bli ledsen. Caroline 

kände skuld eftersom hon upplevde att hon påverkade de andra familjemedlemmarna negativt 

och att de inte kunde vara sig själva i närheten av henne på grund av rädslan att starta den 

onda cirkeln, vilket hon beskyllde sig själv för då hon ansåg att hon frivilligt stötte bort dem 

och gjorde så att de inte kunde prata med henne. Samtidigt bidrog skulden över att de inte 

kunde vara sig själva till att Caroline skadade sig själv ytterligare. Detta var något som 

Caroline ville undvika, därför försökte hon att förtränga sin familjs känslor kring hennes 

handlande. Hur de än vred och vände på situationen verkade det omöjligt att undvika negativa 

effekter av deras handlande.  
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När definition av situationen sker utgår individen från hur den mår och vilka som ingår i den 

sociala interaktionen. Caroline definierade sin situation som outhärdlig, vilket fick henne att 

välja självskadande handlingar som en möjlig utväg. Hon stötte medvetet bort sina föräldrar 

eftersom hon ansåg att det var hennes problem som hon inte borde belasta sina föräldrar med, 

vilket var ett sätt för Caroline att försöka undvika den onda cirkeln. Samtidigt var hon i 

skriande behov av uppmärksamhet och av att bli sedd. Caroline var mycket kluven i sitt 

självdestruktiva handlande då hon inte ville göra sin familj ledsen men ändå ville att de skulle 

se och förstå att hon mådde dåligt.  

 

Carolines definition av situationen skiljde sig ofta från omgivningens då hon hade en tendens 

att ta andras handlingar personligt. Det kunde vara till exempel att ingen svarade i telefon när 

hon var ledsen och behövde prata vilket ledde till att hon definierade situationen som att ingen 

brydde sig om henne. Caroline upplevde att hon var en onödig person som bara var i vägen 

och att hon var familjens svarta får i förhållande till Anders som var den duktiga sonen. Det 

var så hon trodde att de övriga familjmedlemmarna såg på henne vilket ledde till att hon 

nedvärderade sig själv och ansåg att hon inte var värd att ha en bra familj och bra vänner som 

hon trivdes med. Det var så hon såg på sig själv genom sin familjs ögon, trots att det var en 

enligt omgivningen falsk bild och en feldefinition av deras familjesituation. Jag anser dock 

inte att Carolines definition av situationen var fel, om möjligt en aning snedvriden då hennes 

definition av situationen inte stämde överens med omgivningens definitioner. Trots det var det 

fortfarande hennes upplevda verklighet. 

6.2 Omgivningens ständiga oro 

Om en individ håller sig inom de normativa ramarna blir den sociala interaktionen enklare då 

man upplever att man många gånger kan förutspå hur den andra partnern kommer att handla. 

Caroline kunde aldrig ses som en pålitlig aktör av sin omgivning eftersom det aldrig gick att 

förutspå om eller när hon skulle skära sig igen. Detta bidrog till att Carolines omgivning levde 

med en ständig oro över om och när Caroline skulle skada sig igen och om hon någon gång 

skulle driva de självskadande handlingarna än längre. När de inte umgicks med Caroline och 

kunde ha koll på vart hon var och vad hon gjorde, vandrade tankarna iväg till Caroline. Oron 

över Caroline och hennes handlande var inte bara en vardag, det var ett heltidsarbete som var 

mycket viktigt att sköta korrekt med medicin och telefonsamtal, inte endast för Carolines 

bästa men också för att stilla de övriga familjemedlemmarnas oro. Ingela ringde konstant till 

Caroline när hon inte var hemma och målade ständigt upp bilder i huvudet om vad som kunde 
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ha hänt om hon inte svarade. Caroline valde många gånger att inte svara eftersom hon ville 

vara ifred och tyckte att hennes mamma överdrev. Eftersom Caroline var så uppslukad av sina 

egna tankar reflekterade hon inte över den oro hennes omgivning levde med dagligen. 

 

Carolines familj anser att Caroline tog stor plats i det sociala umgänget och Ingela menar att 

Caroline hade huvudrollen då alla aktiviteter anpassades efter henne för att försöka underlätta. 

Inte bara Carolines föräldrar utan även lillebror, vän och pojkvän tog på sig serviceroller då 

de var oroliga och ville få Caroline till att inte vilja skada sig själv och vara nöjd med sin 

tillvaro. Därmed utvecklades begreppet serviceföräldrar till serviceroller som även övriga 

personer i omgivningen tog på sig. Jag anser att familjen inte hade något annat val än att ta på 

sig serviceroller då de utsattes för en situation som praktiskt taget kräver service i form av 

skjuts, hänsyn, uppmuntran och så vidare. Man skulle kunna säga att det var en påtvingad roll 

som de la ner sin själ i för att underlätta för Caroline.  

6.3 Användandet av symboler 

Giddens (1999) menar att kroppen är ett verktyg som kommer till användning då man har 

svårt att uttrycka sig med ord. Caroline utförde en skada på sin kropp och på så sätt använde 

hon sin kropp både som en symbol och ett verktyg.  

 

Eftersom det var svårt för Caroline att sätta ord på varför hon mådde dåligt och upplevde 

svårigheter att prata om det, använde hon sig av andra symboler än ord för att nå ut med sina 

emotionella problem. Hon signalerade att hon mådde dåligt genom att skära sig själv på 

armarna. För att de självskadande handlingarna skulle uppmärksammas ordentligt använde 

hon symboler som långärmade tröjor eller svarta bitar av strumpbyxor som hon drog på 

armarna. En annan typ av symboler hon använde var mörkt smink, ju sämre hon mådde desto 

grövre sminkade hon sig med svart kajal. Det var en roll hon tog på sig och presenterade sig 

själv för omgivningen som den mörkhåriga, svartmålade och självskadande tjejen.  

 

Alla symboler var inte självklara och entydigt definierade av parterna och kunde därför 

misstolkas. Då hon bar långärmat utan att ha skurit sig missledde hon familjen att tro att hon 

hade skurit sig och vid konfrontation blev hon istället aggressiv på grund av att hon blev 

misstrodd. Man kan även här dra paralleller till att Caroline inte var en pålitlig aktör då 

omgivningen inte litade på henne och inte alltid kunde läsa av hennes symboler korrekt. 

Samtidigt kan man kalla hennes långärmade tröjor för interna symboler då en person som inte 
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kände henne inte skulle reagera över en tröja eller ens fundera över vad den skulle kunna 

dölja, medan hennes signifikanta andra visste vad det vanligtvis betydde. Hennes bitar av 

svarta strumpbyxor skulle också kunna klassas som interna symboler då hennes signifikanta 

andra visste att hon hade skurit sig då hon hade dem på sig, medan den mer avlägsna 

omgivningen möjligen såg ett ovanligt klädesplagg. Familjemedlemmarna och vännerna såg 

att hon mådde dåligt, men andra i omgivningen möjligtvis endast såg en underlig person som 

ville ha uppmärksamhet. 

6.4 Carolines kontroll över sin kropp och sin omgivning 

För att komma fram till sin identitet är det viktigt att uppleva självständighet och revidera de 

normer och värderingar som man uppfostrats med. Det är vanligt att rollexperimentera och 

utforska nya handlingsmöjligheter. När Caroline kom underfund med att självskadandet 

gjorde att hon mådde bättre för stunden reviderade hon de normer som hon lärt sig som barn, 

att man ska undvika att skada sig. Jag antar att Caroline försökte agera självständigt genom att 

kontrollera kroppen, den var hennes och ingen annan kunde tala om för henne hur hon skulle 

agera genom den.  

 

Caroline symboliserade till sin omgivning att hon mådde dåligt genom att skära sig själv, men 

också genom att synliggöra detta då hon bar bitar av svarta strumpbyxor över skärsåren på 

sina armar. Hon handlade därmed genom ett om… så… -sätt. Om hon visade öppet att hon 

skar sig så visste hon att omgivningen skulle reagera och fråga henne hur hon mådde. Det var 

ett sätt för henne att kontrollera omgivningen utan att bokstavligt behöva be om deras 

uppmärksamhet då hon inte kunde kontrollera känslorna men hade makt över sin egen kropp. 

Caroline ville inte visa för sin omgivning att hon inte hade kontroll över situationen genom att 

erkänna att hon behövde hjälp och be om den, samtidigt som hon visade bristen på kontroll då 

hon genom kroppsliga symboler visade att hon behövde hjälp. En tolkning kan vara att hon 

försökte undvika att förverkliga sin situation genom att inte uttala sig verbalt om sina 

självdestruktiva handlingar. 

 

Jag skrev i teoriavsnittet att det ofta blir fel när samvetet inte styr våra handlingar. Caroline 

lärde sig att hon skulle få dåligt samvete efter hon hade skurit sig eftersom 

familjemedlemmarna blev ledsna, men trots samvetets påverkan var beroendet av att skada sig 

själv större. Man kan säga att det blev fel trots att hennes samvete ständigt gjorde sig påmint. 

Troligtvis var det en anledning till att Caroline grät och var mycket aggressiv precis efter hon 
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utfört en självskadande handling, då samvetet hann ikapp och hon såg konsekvenserna i sin 

omgivnings reaktioner. Caroline utförde självskadande handlingar i form av straff men även 

som ett belöningssystem eftersom hon upplevde att smärtan inuti försvann för stunden. När 

ruset från självskadandet lagt sig väntade ett straff i form av skam, ångest och skuld på grund 

av att hon fallit för frestelsen. Eftersom självskadande går emot de sociala normer och 

värderingar som delas av de flesta människor, är det inte en socialt accepterad handling vilket 

i sin tur ger dåligt samvete. Sådana handlingar skapar ovanstående känslor som Caroline 

brottades med dagligen.  

Carolines intention var att utplåna ångesten genom självskadande handlingar, rökning och 

förtäring av alkohol, trots att hon blev rädd och upplevde en brist på kontroll då hon var 

berusad eftersom hon hade en tendens att skära sig än värre då. Det blev en ond cirkel där hon 

fick välja mellan att stå ut med ångesten eller skada sig själv för att sedan uppleva ny ångest 

med skam och skuld som följd. Det var ett mönster som går att jämföra med valet mellan pest 

och kolera, vilket antagligen var anledningen till att Caroline upplevde att hon aldrig kunde 

känna sig glad.  

 

Det betydde mycket för Caroline att ha möjligheten att kunna skära sig själv. De dagar som 

hon lyckades att hålla upp med de självdestruktiva handlingarna visste hon ändå att det var en 

handling hon kunde ta till om någonting blev för mycket för henne. I och med att våra känslor 

påverkar hur vi handlar och att Caroline mådde dåligt, övergick självskadandet till en rationell 

handling för henne, eftersom det fick henne att må bättre för stunden. Hon ville må bra, hon 

fann ett sätt att må bättre och såg därmed ingen anledning att inte utnyttja lösningen på hennes 

problem, även om hon insåg att de endast var en kortsiktig lösning. Caroline visste att hennes 

föräldrar inte accepterade att hon skar sig själv, vilket gjorde att hon stängde ute dem för att 

upprätthålla sin självständighet och behålla kontrollen över sin kropp. Detta gjorde att 

föräldrarna kände sig både hjälplösa och maktlösa. Ingela accepterade inte att bli utestängd till 

fullo utan stannade kvar i protest när Caroline skrek att hon skulle lämna hennes rum. På så 

sätt fick hon också Caroline att öppna sig och berätta att hon hade skurit sig.  

6.5 Omgivningens kontroll över Caroline 

Samtliga informanter försökte kontrollera att Caroline inte hade skurit sig själv, men de var 

inte medvetna om att hon skar sig på magen när hon inte ville att det skulle synas. Carolines 

respons på omgivningens kontrollbehov kunde te sig mycket olika. Ibland erkände hon att hon 

hade skurit sig medan hon blev frustrerad och arg vid andra tillfällen. Familjemedlemmarna 
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var medvetna om att de inte kunde vakta henne dygnet runt vilket förmodligen bidrog till att 

de kände sig otillräckliga och att de tog på sig skulden då hon lyckades skära sig, samtidigt 

som de inte vågade vakta henne för mycket på grund av rädslan att Caroline skulle ta illa vid 

sig och skära sig av den orsaken. Man kan även här se en tydlig balansgång där det gällde att 

uppmärksamma hennes skärsår i lagom mängd för att det inte skulle slå över till negativa 

effekter i form av nya självskadehandlingar. Att Caroline ibland blev irriterad när personer i 

hennes omgivning tittade efter skärsår kan ha berott på att hon kände att de försökte ta 

kontroll över hennes handlande då hon ville känna att det var hon själv som hade kontrollen. 

Att Caroline ofta grät och blev aggressiv när hon hade skurit sig kan ha berott på att hon 

upplevde att hon inte kunde kontrollera sitt beroende vilket antagligen gjorde henne besviken 

både på sig själv och den situation som verkade omöjlig att ta sig ur.  

6.6 Självskadande som social handling 

När vi interagerar med samma människor dagligen smittar delar av de signifikanta andras 

åsikter och synsätt ofta av sig vid utbyte av tankar och idéer. Caroline umgicks mycket med 

vänner som skar sig själva eftersom hon kände att de var de enda personerna i hennes 

omgivning som kunde förstå vad hon gick igenom. Hon försökte att prata med sina andra 

vänner som inte hade detta problem, men upplevde ingen respons av vare sig förståelse eller 

ens försök till förståelse.  

 

Att skada sig själv var inte endast ett sätt för Caroline att visa att hon mådde dåligt, det 

utvecklades även till en social och kollektiv handling där hon kände gemenskap med andra 

som skar sig. De kunde dela upplevelser, visa förståelse och stötta varandra. Hon befann sig i 

en social miljö där självskadande var en vardag då hennes närmsta vänner var likasinnade och 

delade hennes bekymmer.  I min förförståelse inkluderades tankar kring umgängeskretsar där 

flera självskadande individer ingår och jag förutsatte att det var en social gruppidentitet med 

samma handlingsmönster som individerna ville tillhöra för att inte bli dömda och möjligtvis få 

tips och råd kring handlandet. Både Caroline och Cissi hävdade att det var raka motsatsen, de 

dömde i och för sig inte varandra men de gjorde allt för att stötta den andra när den mådde 

dåligt och stöttandet gick ut på att det var ett negativt handlande som de gemensamt skulle 

sluta med. De fokuserade på hur den andra mådde och kunde på så sätt glömma sina egna 

känslor för ett tag. De berättade för varandra när de hade skurit sig för att straffa sig själva för 

att de föll för frestelsen, det var inte ett handlande som de skulle komma undan med utan de 

lovade varandra att alltid berätta oavsett vad anledningen var. Det var ett sätt att känna 
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tillhörighet med människor som var likasinnade och som inte kunde döma henne eftersom de 

utförda samma slag av handlingar, även om Caroline visste att de liksom henne ansåg att det 

var fel att skära sig själv. Detta är en form av kollektiv skamreducering.  

 

Anledningen till att Caroline upplevde att hennes vänner som inte skar sig inte kunde förstå 

henne kan ha berott på att hon bröt mot de normer och förväntningar som de hade i den 

gruppidentiteten. I den gruppen var självskadande någonting otänkbart, medan det i den andra 

gruppen med dem som skar sig var en vardag. Hennes reflektioner kring de självskadande 

handlingarna var att det fanns en logik bakom handlandet som endast hennes självskadande 

vänner kunde förstå. Giddens (1999) menar att det är viktigt för människan att finna en 

rationalitet bakom sina handlingar och tillskriva dessa en mening, ett syfte och ett mål. 

Jag anser att det kan vara både positivt och negativt att umgås med andra som skadar sig 

själva. Jag kan förstå att det känns bra att prata med någon som befinner sig i samma 

situation, som kan förstå och inte dömer, samtidigt som jag tror att det kan leda till att de på 

något sätt rättfärdigar varandras självskadande då de inte kan döma varandra när de utför 

samma typ av handlingar. Ibland kanske en individ behöver bli dömd av sin omgivning för att 

inse att han eller hon handlar självdestruktivt och att det är en allvarlig situation som måste 

upphöra.  

6.7 Interaktion – att ta varandras roll  

För att en social interaktion med andra människor ska fungera måste individerna ta varandras 

roller som jag beskrev i teoriavsnittet. Carolines situation och självskadande handlingar 

påverkade i hög grad den sociala interaktionen med omgivningen.  

 

Barn behöver både bli förstådda och sedda och Carolines omgivning var medvetna om och 

uppmärksammade Carolines självskadande handlingar, men ingen kunde tillfredställa hennes 

emotionella behov då de inte kunde förstå vad felet var eller vad Caroline behövde för att må 

bättre. Det var näst intill omöjligt för omgivningen att förstå Carolines roll då de inte delade 

hennes tankemönster och inte heller hade behovet av att skära sig själva. De upplevde det som 

en mycket svår roll att sätta sin in i, vilket gjorde att de inte kunde definiera situationen likt 

Caroline. Eftersom Caroline inte kunde sätta ord på varför hon mådde så dåligt, kunde hon 

inte heller hjälpa sin omgivning till förståelse. Det var även svårt för Caroline att definiera 

omgivningens känslor eftersom de gjorde sitt bästa för att dölja dem för henne så att de inte 
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skulle påverka henne negativt. Att inte kunna ta den andres roll leder som jag nämnt tidigare 

till en brist i kommunikationen och gör det svårt att förstå andra.  

 

Caroline berättar hur fokuserad hon var på sina egna problem och att hennes lösning på 

problemen var självskadehandlingar. Hon ansåg att det var en rimlig lösning, vilket lämnade 

över lösningen på själva självskadorna till omgivningen eftersom hon varken ville eller var 

kapabel att komma fram till en lösning själv just då. Eftersom Caroline upplevde att ingen 

kunde förstå hur hon mådde eller varför hon handlade som hon gjorde spelade det ingen roll 

att hon fick mycket uppmärksamhet från sin omgivning, den uppmärksamheten var ändå inte 

tillräcklig eller med andra ord inte den form av uppmärksamhet som hon behövde. 

Omgivningen upplevde antagligen att de gav Caroline all uppmärksamhet de kunde medan de 

var upptagna med att komma på lösningar på hennes problem då deras främsta serviceuppgift 

var att få henne att må bättre och underlätta hennes vardag.  

 

Caroline hade den roll som fick mest uppmärksamhet, men enligt mig hade alla signifikanta 

andra i hennes omgivning stora roller som innebar ett stort ansvar.  

Carolines pappa kämpade med att hålla avstånd för att inte förvärra Carolines situation genom 

de bråk som ofta uppstod vid interaktion, men det var han som tog ledigt från arbetet för att 

skjutsa henne till alla möten. Ingela fick ta sig an den stora rollen som mellanhand. Hon fick 

underrätta sin make om hur Caroline mådde, förklara för Anders att de älskade honom fast 

han fick mindre uppmärksamhet, samt berätta för Caroline att hennes pappa brydde sig även 

om han inte visade det öppet. Ingela var vad man skulle kunna kalla 

kommunikationscentralen i familjen och anser att hon fick bära mycket själv. Ändå kände 

Ingela skuld och förebrådde sig själv för Carolines självskadande handlingar. Anders fick 

agera storebror och trösta både sin syster och sina föräldrar, han fick stå tillbaka för att 

Caroline skulle kunna få en chans till att må bättre. Ett utmärkande drag i mina intervjuer är 

hur både Caroline och Anders upplever Anders som storebror och Caroline som lillasyster, 

även om Caroline är två år äldre. Detta speglar hur hjälplös och liten Caroline kände sig, 

samtidigt som Anders kände att han fick ta på sig rollen som det äldre syskonet och ta hand 

om och stötta Caroline. Anders fick automatiskt stå tillbaka och agera äldre då Caroline var i 

stort behov av föräldrarnas uppmärksamhet. Jag tror att detta kan ha varit en bidragande orsak 

till att Caroline kände sig hjälplös, hon var äldre än sin lillebror men var ändå den som var i 

störst behov av uppmärksamhet medan hon såg hur självständig och duktig Anders var. 

Caroline kände sig överflödig i familjen och kände ständig skuld över att ligga familjen till 
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last. Att idealisera sin lillebror gav henne förmodligen mindervärdeskomplex vilket ledde till 

att hon nedvärderade sig själv än mer och kände skuld för att hon tillhörde familjen vilket 

ledde till vidare självskadande.   

6.8 En individs bekymmer och samhällets problem 

Det är inte kontigt att många unga kvinnor definierar sin situation som outhärdlig bland alla 

krav som samhället medför med ny teknik, längre skolgång, arbetsbrist och utseendefixering.  

Jag anser att det praktiskt taget är omöjligt att inte introduceras för självskadande handlingar 

då det är väldigt uppmärksammat i massmedia, på Internet, men även bland ungdomarna 

själva. Om man har vänner som skär sig tror jag att en nyfikenhet väcks hos dem som inte 

prövat och vissa faller nog för frestelsen för att sedan övergå till att bli ett beroende. I dagens 

samhälle är det många unga kvinnor som skadar sig själva vilket tar problemet till en högre 

nivå, från en individs bekymmer till ett samhällsproblem.  

 

Mills (1997) menar att man måste se både till individens biografi och samhällets historia för 

att kunna se sambandet mellan dessa båda, individerna är beroende av samhället och 

samhället är i sin tur beroende av individerna som lever i det. Jag tror inte alltid att individen 

är uppmärksam på eller medveten om att yttre faktorer såsom samhällsstruktur och 

samhällshistorik spelar in i hur individen faktiskt upplever sin vardag och sina personliga 

bekymmer. Ofta blir det för individen själv en slags negativ egoism där den endast ser till sig 

själv och vad den hade kunnat göra annorlunda. Det är lättare att beskylla sig själv då man 

tror att man har sig själv att skylla än att se problemet ur ett vidare perspektiv, ett 

samhällsperspektiv. Om Caroline levt i ett annat samhälle eller i en annan tid där 

självskadande handlingar inte var så utbrett kanske hennes problem tagits i andra uttryck. 

 

Caroline introducerades för självskadande handlingar av en självskadande klasskamrat och 

andra i hennes omgivning som skar sig och lärde sig därmed att självskadande var en lösning 

på hennes problem, att hon skulle må bättre om hon skar sig, att ångesten skulle släppa och att 

lugnet skulle sprida sig i kroppen. Caroline beskyllde sig själv eftersom hon ansåg att hon 

borde må bra när hon hade en bra familj och bra vänner. Hon nämnde dock att det fanns 

alltför många krav, att hon var tvungen att vara duktig i skolan och att hon närmade sig en 

ålder då hon var tvungen att veta vad hon ville med sitt liv, vilket Caroline upplevde som 

stressfaktorer. Hon menar att de självskadande handlingarna var en del av hennes identitet 

som påverkat hennes identitet idag och pratar om faktorer som jobbiga tonår, 
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identitetssökande, framtidsplaner och betygskrav. Även om hon inte kunde se samhällets 

påverkan då hon befann sig i en självskadande period, kan hon nu i efterhand se utanför de 

individuella ramarna och förstå att det inte var hennes fel att hon började må dåligt från första 

början.  

6.9 Sammanfattning och återkoppling till syftet 

David och Ingela försökte förstå logiken bakom de självskadande handlingarna, David genom 

att dra paralleller till någonting han själv upplevt och Ingela genom att försöka att sätta sig in i 

Carolines tankemönster. Anders ser utanför de individuella ramarna och försöker förklara sin 

systers problem genom trender och samhället. Cissi liksom Caroline har svårt att sätta ord på 

vad det är som utlöser självskadande handlingar. Hon menar att handlingarna utförs när de 

upplever att allting blir för mycket. Jag tar mig friheten att tolka ”allting” som en kombination 

av emotioner och samhällskrav såsom betyg, utseendefixering och så vidare. Syftet med min 

studie var att undersöka hur en självskadande ungdoms omgivning uppfattar individens 

handlande och hur individen i fråga upplever responsen kring detta handlande. Nedan följer 

en kort sammanfattning av svaren på mina frågeställningar.  

 

Hur påverkar en självskadande individ sin familj, partner och vänner? 

En självskadande individ påverkar inte endast sin omgivning som individer utan hela deras 

vardag. Mina intervjupersoner var ständigt oroliga för Caroline och upplevde en rädsla för om 

och när hon skulle skära sig igen, men även för att hon någon gång skulle gå längre än ytliga 

skärsår.  

 

Hur reagerar omgivningen och vilka åsikter har de kring individens handlande? 

Endast Cissi som själv utfört självskadande handlingar kunde förstå Caroline och hennes 

handlande. Att försöka definiera situationen likt Caroline upplevdes av mina övriga 

intervjupersoner som mycket svårt då de hade svårigheter med att sätta sig in i Carolines 

tankemönster och självskadebehov. Reaktionerna tedde sig på liknade sätt hos samtliga i 

Carolines omgivning i form av känslor som chock, besvikelse, skuld, sorg, aggressioner, 

hjälp- och maktlöshet. Det upplevdes också problematiskt att hjälpa Caroline som inte själv 

förstod varför hon mådde dåligt, vilket gjorde att de inte visste vart de skulle börja för att lösa 

problemet.  
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Hur uppfattar och påverkas individen av omgivningens reaktioner och åsikter? 

Caroline påverkades positivt av sin omgivning i den bemärkelsen att hon kände sig älskad och 

uppmärksammad, samtidigt som de visade omtanke och empati. Särskilt positiv inverkan hade 

hennes pojkvän David som skrämde henne till att sluta med sina självdestruktiva handlingar. 

Mycket av omgivningens påverkan var dock negativ då Caroline fick skuldkänslor och 

upplevde att hon påverkade sin omgivning negativt vilket ledde till självskadande handlingar. 

Om Caroline upptäckte att någon i omgivningen mådde dåligt på grund av hennes 

självskadande handlingar resulterade även det i att hon skadade sig själv. Mycket av Carolines 

vardag kretsade kring begrepp som ångest, skuld och skam. 



 

 51 

7. Reflektioner 

Jag har i min studie kommit fram till att självdestruktivitet är ett komplicerat fenomen att 

undersöka då det inte finns några direkta svar på varför en individ mår dåligt och heller inga 

svar på hur omgivningen kan hjälpa individen ur situationen eftersom de inte vet hur de ska 

gå tillväga.  

 

Jag är mycket nöjd med mitt urval av intervjupersoner, men hade gärna intervjuat fler vänner 

till kvinnan för att få mer kunskap om självskadande som social och kollektiv handling 

eftersom det var en vinkling som jag fann mycket intressant. På grund av den knappa tiden 

kunde jag inte genomföra en så bred studie som jag hade velat, då jag även gärna hade 

intervjuat flera familjer för att kunna väga familjernas upplevelser mot varandra. Det hade 

dock blivit ett mycket stort projekt som möjligtvis lämpar sig för magisternivå. Jag är väl 

medveten om att min studie endast innefattar en familj inklusive kvinnans pojkvän och vän 

och därför inte på något sätt kan anses representativ för andra familjer med en familjemedlem 

som har självdestruktiva problem. Jag anser dock att mina intervjupersoner har gett en 

omfattande bild av hur det kan vara att gå igenom en period där någon i familjen frivilligt 

skadar sig själv.  

 

Jag är övertygad om att jag valde rätt metod för att få svar på mina frågeställningar och jag är 

mycket nöjd med den empiri som intervjuerna gav. Jag ser dock nu i efterhand att jag borde 

ha intervjuat den unga kvinnan med ett före detta självdestruktivt handlingsmönster sist för att 

kunna tänka så objektiv som möjligt under de övriga intervjupersonernas intervjuer. När jag 

frågade de övriga intervjupersonerna om varför de trodde att kvinnan valde att handla 

självdestruktivt, visste jag redan det ”korrekta” svaret från intervjun med kvinnan själv. Det 

kan ha varit en nackdel, men ingen övervägande sådan. 

 

En negativ aspekt angående litteraturen var att jag läste in mig på för mycket litteratur 

eftersom jag ville vara så påläst och förstående som möjligt vid intervjuerna. Det tog mycket 

tid och det slutade med att jag strök fem böcker från min litteraturlista då många författare 

lyfte fram liknande information. Det var svårt att hitta sociologisk litteratur då flertalet 

författare var inriktade på psykologiska och medicinska perspektiv. Det fanns däremot 

sociologisk forskning att tillgå i form av vetenskapliga artiklar och uppsatser. Jag har utgått 

från att Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets undersökningar har ett brett underlag och att 
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deras information därmed har hög validitet och kan anses representativ för andra individer i 

liknande situationer.  

 

Den litteratur och forskning som jag har studerat har mestadels centrerat individen och dess 

självdestruktiva handlingar samt terapiformer för att ta sig ur problemet. Jag anser att det är 

mycket viktigt, men menar också att det är relevant att öka forskningsbredden på ämnet och 

se utanför de individuella ramarna. Det är inte endast den självdestruktiva individen som går 

igenom en svår period, utan även dess omgivning. När en familj lever med en självskadande 

familjemedlem är det omöjligt för dem att inte påverkas samt påverka individen i fråga, trots 

detta involverar inte flertalet studier den självskadande individens omgivning och deras 

upplevelser kring fenomenet. Jag menar att det bör genomföras mer forskning likt min studie 

för att förstå omgivningen och dess påverkan och hur svårt det kan vara för dem att underlätta 

en självdestruktiv individs vardag.  

Ett annat viktigt perspektiv att belysa inom fenomenet självdestruktivitet är de sociala 

förhållandena i samhället som ständigt ställer krav på ungdomar genom utseendefixering, 

agerande, betygskrav, framtidsplaner och så vidare. Likt Mills (1997) anser jag att den 

sociologiska visionen bör uppmärksammas då självskadande handlingar inte längre är en 

individs bekymmer utan ett samhällsproblem. Jag anser att det bör genomföras fler studier 

kring samhällets påverkan på självskadande individer och uppmärksamma de yttre faktorerna 

såsom samhällsstruktur och samhällshistorik då jag antar att många människor inte är 

medvetna om hur ovanstående faktorer faktiskt påverkar hur de upplever sin vardag och deras 

personliga bekymmer. På så sätt skulle möjligen en del av skulden hos inte bara självskadande 

individer utan alla individer kunna reduceras och jag tror att det skulle bidra till en ökning av 

förståelse hos den omgivning som inte känner individen som mår dåligt.  
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8. Sammanfattande avslutning 

Jag har utfört en kvalitativ studie i form av djupintervjuer. Syftet med min studie var att 

undersöka hur en självskadande ungdoms omgivning uppfattar individens handlande och hur 

individen i fråga upplever responsen kring detta handlande. Jag intervjuade en före detta 

självdestruktiv kvinna, samt hennes familj, vän och pojkvän. Jag skrev därefter 

”familjehistorier”, där jag även skrev om kvinnans pojkvän och vännen då jag ansåg att de 

spelar stor en roll i kvinnas liv. Jag har genom familjehistorierna försökt skildra individernas 

uppfattningar och åsikter kring fenomenet, påverkan och reaktioner samt förståelse för 

självdestruktiva handlingar. 

 

Genom symbolisk interaktionism redogjorde jag för den självskadande kvinnans sätt att 

kommunicera med sin omgivning då hon fann det svårt att sätta ord på varför hon mådde 

dåligt. Jag använde även denna teori för att förklara vikten av social interaktion och vad som 

kan försvåra interaktionen.  

Identitetsteorin avvände jag i syftet att visa hur handlandet sker och varför en individ väljer att 

handla på ett visst sätt under sitt identitetsskapande. Här påpekades också vikten av 

omgivningens syn på individen och värdet av att känna tillhörighet i en gruppidentitet.  

Jag använde Giddens teori om kroppslig kontroll som en förstärkning av symbolisk 

interaktionism eftersom han betonade hur kroppen kan användas som ett redskap och att 

kontroll över kroppen för individen innebär ett maktinnehav. Denna teori visade hur viktigt 

det var att omgivningen kan läsa av aktören för att kunna känna förtroende för individen i 

fråga, vilket Carolines omgivning upplevde som mycket svårt då de inte visste om eller när 

hon skulle skada sig igen.  

Brun Hansens teori om serviceföräldrar fann jag vara en viktig del då jag ansåg att 

servicerollen var oundviklig för Carolines omgivning, inte endast för hennes föräldrar utan 

likaså för hennes bror, vän och pojkvän. I denna teori skildrades varför vissa barn kräver mer 

uppmärksamhet än andra samt barnets behov att bli förstådd och sedd.  

Mills sociologiska vision syftade till att se sambandet mellan individ och samhälle. Jag 

använde denna teori för att belysa den påverkan som samhället har på individen och dess sätt 

att definiera sin livssituation. Jag ansåg att självdestruktivitet är ett samhällsproblem och den 

sociologiska visionen redogjorde för när en individs personliga bekymmer övergår till ett 

samhällsproblem.  

 



 

 54 

Utifrån mina resultat kunde jag konstatera att Caroline och hennes omgivning påverkades 

mycket av varandra, framförallt känslomässigt. Känslor som skuld, oro, skam och sorg var 

vanligt förekommande. Resultaten visade också att omgivningen upplevde det som svårt att 

sätta sig in i Carolines situation eftersom hon inte visste varför hon mådde dåligt. Samtliga 

intervjupersoner försökte förstå på olika sätt genom att exempelvis dra paralleller till något 

som de kan relatera till samt finna logik bakom handlandet. Jag kunde också fastställa att 

Carolines självdestruktiva handlande påverkade interaktionen mellan henne och omgivningen 

i hög grad då Caroline menade att hon hade lättare för att kommunicera med sin omgivning 

genom symboler än med ord. På så sätt fick hon den uppmärksamhet som hon behövde men 

som hon inte kunde komma sig för att be om med ord. 

 

För att besvara mitt syfte och mina frågeställningar kommer jag att använda mig av begreppet 

”den onda cirkeln” som innebär att Carolines omgivning hade en negativ påverkan på 

Caroline oavsett hur de handlade. Om Caroline fick för mycket uppmärksamhet kände hon sig 

trängd och skadade sig själv samtidigt som brist på uppmärksamhet ledde till att hon kände 

sig åsidosatt vilket också resulterade i självskadande handlingar.
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BILAGA 1 
 
FRÅGOR TILL KVINNAN (CAROLINE) 
 
BAKGRUND 
1. Hur gammal var du när du började skära dig? 
2. Hur kommer det sig att du började skära dig? 
3. Hur kom du på att du kunde skada dig själv? 
4. Hur lång period utförde du självskadande handlingar? 
5. Har du fått professionell hjälp? 
6. Blev du diagnostiserad? 
7. Skär du dig fortfarande? Om inte, varför? 
 
RELATIONER 
8. Hur skulle du beskriva relationen till din mamma under den perioden? 
9. Hur upplevde du relationen till din pappa? 
10. Hur var relationen till din bror? 
 
ROLLER 
11. Vilken roll anser du dig ha inom familjen? 
12. Vilken roll har din bror? 
13. Hur skulle du beskriva din mammas roll? 
14. Hur tycker du att din pappa tar plats i familjen? 
 
SYN PÅ CAROLINE 
15. Hur tror du din omgivning såg på dig under den perioden? 
 
FÖRSTÅELSE FÖR HANDLANDET 
16. I vilka situationer skar du dig? 
17. Hur kände du när du skar dig? 
18. Skämdes du över att du skar dig? 
19. Identifierade du dig själv som en självskadande person? 
20. Var du någon gång rädd för hur du skadade dig själv? 
21. Hur kändes det att din omgivning identifierade dig som en självskadande person? 
 
SYN PÅ HANDLANDET 
22. Hur upplevde du att din omgivning såg på ditt handlande? 
 
REAKTIONER PÅ HANDLANDET 
23. Kan du beskriva vilken typ av uppmärksamhet du fick från dina föräldrar genom 
att skära dig?  
24. Vilken uppmärksamhet fick du från dina vänner? 
25. Låtsades du någon gång må bättre för att inte oroa din omgivning? 
26. Pratade ni mycket om dina självskadande handlingar? 
 
PÅVERKAN AV HANDLANDET 
27. Hur påverkade detta din lillebror? 
28. På vilket sätt uttryckte din lillebror att han mådde dåligt över det här?  
29. Hur påverkades din mamma? 
30. Hur påverkades din pappa? 



 

 

31. Hur var stämning hemma? 
32. Hur ville du påverka andra genom att skära dig? 
33. Hur tror du själv att ditt handlande har påverkat din omgivning? 
34. Hur anser du att dina vänner försökte hjälpa dig? 
 
REAKTIONER FRÅN OCH PÅVERKAN PÅ CAROLINE 
35. Hur tycker du att du påverkades av omgivningen reaktioner? 
36. Spelade din familj och vänner någon roll i ditt handlande tycker du? 
37. Ångrade du dig efter att du hade skurit dig själv? 
38. Ångrar du dig idag? 



 

 

FRÅGOR TILL LILLEBRODERN (ANDERS) 
 
RELATIONER 
1. Hur skulle du beskriva er relation under den perioden? 
 
ROLLER 
2. Vilken roll anser du dig ha inom familjen? 
3. Vilken roll hade Caroline i familjen under tiden som hon skadade sig själv? 
4. Hur skulle du beskriva din mammas roll? 
5. Hur tycker du att din pappa tar plats i familjen? 
 
SYN PÅ CAROLINE 
6. Trodde du att hon var en person som var kapabel att skada dig själv? 
7. Hur påverkade hennes handlande din syn på henne? Vad tyckte du om henne?  
8. Hur upplevde du henne som person? 
 
FÖRSTÅELSE FÖR HANDLANDET 
9. Förstod du varför hon skar sig? 
 
SYN PÅ HANDLANDET 
10. Hur såg du på hennes handlande?  
11. Anser du att hon var självisk som skadade sig själv? 
12. Tror du att hon var i behov av uppmärksamhet? I sådana fall, på vilket sätt? 
 
REAKTIONER PÅ HANDLANDET 
13. Hur reagerade du när du fick reda på att hon hade skadat sig själv? 
14. Kände du att du var tvungen att vakta henne så hon inte skulle kunna skära sig 
själv? 
15. Vilken uppmärksamhet fick hon från dig när hon skar sig? 
16. Vilken form av uppmärksamhet fick hon från övriga familjen? 
17. Vilka känslor upplevde du när hon skadade sig själv? 
18. Var du rädd att hon skulle ta det steget längre? 
19. Pratade ni mycket om hennes självskadande handlingar? 
 
PÅVERKAN AV HANDLANDET 
20. Hur påverkades du av att hon var kapabel att skära sig själv?  
21. Var du orolig över att hon skulle göra det igen? 
22. Kändes det som att det tog över en del av er vardag i familjen? 
23. Upplevde du att du fick mindre uppmärksamhet än din syster på grund av att hon 
mådde dåligt? 
24. Kändes det som att ni var tvungna att ta mycket hänsyn till henne för att hon mådde 
dåligt? 
 
REAKTIONER FRÅN OCH PÅVERKAN PÅ CAROLINE 
25. Hur agerade hon när hon hade skurit sig? 
26. Hur tror du att din reaktion på hennes handlande påverkade henne?  
27. På vilket sätt försökte du hjälpa henne? 



 

 

FRÅGOR TILL MAMMAN (INGELA) 
 
RELATIONER 
1. Hur skulle du beskriva er relation under den perioden? 
 
ROLLER 
2. Vilken roll anser du dig ha inom familjen? 
3. Vilken roll har din man? 
4. Hur skulle du beskriva din dotters roll? 
5. Hur tycker du att din son tar plats i familjen? 
 
SYN PÅ CAROLINE 
6. Trodde du att hon var en person som var kapabel att skada dig själv? 
7. Hur påverkade hennes handlande din syn på henne? Vad tyckte du om henne?  
8. Hur upplevde du henne som person? 
 
FÖRSTÅELSE FÖR HANDLANDET 
9. Förstod du varför hon skar sig? 
 
SYN PÅ HANDLANDET 
10. Hur såg du på hennes handlande?  
11. Anser du att hon var självisk som skadade sig själv? 
12. Tror du att hon var i behov av uppmärksamhet? 
 
REAKTIONER PÅ HANDLANDET 
13. Hur reagerade du när du fick reda på att hon hade skadat sig själv? 
14. Kände du att du var tvungen att vakta henne så hon inte skulle kunna skära sig 
själv? 
15. Vilken uppmärksamhet fick hon från dig när hon skar sig? 
16. Vilken form av uppmärksamhet fick hon från övriga familjen? 
17. Vilka känslor upplevde du när hon skadade sig själv? 
18. Var du rädd att hon skulle ta det steget längre? 
19. Pratade du mycket med din man och din son om henne handlande? 
20. Pratade ni mycket om hennes självskadande handlingar? 
 
PÅVERKAN AV HANDLANDET 
21. Hur påverkades du av att hon var kapabel att skära sig själv?  
22. Var du orolig över att hon skulle göra det igen? 
23. Kändes det som att det tog över en del av er vardag i familjen? 
24. Kändes det som att ni var tvungna att ta mycket hänsyn till henne för att hon mådde 
dåligt? 
 
REAKTIONER FRÅN OCH PÅVERKAN PÅ CAROLINE 
25. Hur agerade hon när hon hade skurit sig? 
26. Hur tror du att din reaktion på hennes handlande påverkade henne?  
27. På vilket sätt försökte du hjälpa henne? 



 

 

FRÅGOR TILL VÄNNEN (CISSI) 
 
RELATIONER 
1. Hur skulle du beskriva er relation under den perioden? 
 
ROLLER 
2. Vilken typ av vänskapsroll anser du dig ha i förhållande till henne? 
 
SYN PÅ CAROLINE 
3. Trodde du att hon var en person som var kapabel att skada dig själv? 
4. Hur påverkade hennes handlande din syn på henne? Vad tyckte du om henne?  
5. Hur upplevde du henne som person? 
 
FÖRSTÅELSE FÖR HANDLANDET 
6. Förstod du varför hon skar sig? 
 
SYN PÅ HANDLANDET 
7. Hur såg du på hennes handlande?  
8. Anser du att hon var självisk som skadade sig själv? 
9. Tror du att hon var i behov av uppmärksamhet? 
 
REAKTIONER PÅ HANDLANDET 
10. Hur reagerade du när du fick reda på att hon hade skadat sig själv? 
11. Kände du att du var tvungen att vakta henne så hon inte skulle kunna skära sig 
själv? 
12. Vilken uppmärksamhet fick hon från dig när hon skar sig? 
15. Vilka känslor upplevde du när hon skadade sig själv? 
16. Var du rädd att hon skulle ta det steget längre? 
17. Märkte du av några reaktioner från din väns familj? 
18. Pratade ni mycket om hennes självskadande handlingar? 
 
PÅVERKAN AV HANDLANDET 
19. Hur påverkades du av att hon var kapabel att skära sig själv?  
20. Var du orolig över att hon skulle göra det igen? 
 
REAKTIONER FRÅN OCH PÅVERKAN PÅ CAROLINE 
21. Hur agerade hon när hon hade skurit sig? 
22. Hur tror du att din reaktion på hennes handlande påverkade henne?  
23. På vilket sätt försökte du hjälpa henne? 



 

 

FRÅGOR TILL POJKVÄNNEN (DAVID) 
 
RELATIONER 
1. Hur skulle du beskriva er relation under den perioden? 
 
SYN PÅ CAROLINE 
1. Trodde du att hon var en person som var kapabel att skada dig själv? 
2. Hur påverkade hennes handlande din syn på henne? Vad tyckte du om henne?  
3. Hur upplevde du henne som person? 
 
FÖRSTÅELSE FÖR HANDLANDET 
4. Förstod du varför hon skar sig? 
 
SYN PÅ HANDLANDET 
5. Hur såg du på hennes handlande?  
6. Anser du att hon var självisk som skadade sig själv? 
7. Tror du att hon var i behov av uppmärksamhet? I sådana fall, på vilket sätt? 
 
REAKTIONER PÅ HANDLANDET 
8. Hur reagerade du när du fick reda på att hon hade skadat sig själv? 
9. Kände du att du var tvungen att vakta henne så hon inte skulle kunna skära sig själv? 
10. Vilken uppmärksamhet fick hon från dig när hon skar sig? 
11. Pratade ni mycket om hennes självskadande handlingar? 
12. Vilka känslor upplevde du när hon skadade sig själv? 
 
PÅVERKAN AV HANDLANDET 
13. Hur påverkades du av att hon var kapabel att skära sig själv?  
14. Var du orolig över att hon skulle göra det igen? 
15. Var du orolig för att du skulle vara orsaken till att hon skar sig? 
 
REAKTIONER FRÅN OCH PÅVERKAN PÅ CAROLINE 
16. Hur agerade hon efter att hon hade skurit sig? 
17. Hur tror du att din reaktion på hennes handlande påverkade henne?  
18. På vilket sätt försökte du hjälpa henne? 
 


