
 

 

Sociologi 61-90 HP 

VT 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Unga kvinnor som skadar sig själva - vad 

är det som påverkar? 

 

En kvalitativ studie utifrån unga kvinnors livsberättelser och instansers erfarenheter 

 

 

C-uppsats av Emelie Samuelsson och Josefine Stenbäcken 

 

 

 

 

 

Handledare: Eva Schmitz 

Examinator: Ann-Katrin Witt 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAKT  

 

Författare: Emelie Samuelsson och Josefine Stenbäcken 

År: Vårterminen 2012 

Titel: Unga kvinnor som skadar sig själva – vad är det som påverkar?  

Skola: Högskolan I Halmstad 

Institutionen för hälsa och samhälle 

 

Vi har valt att göra en studie där vårt syfte var att undersöka vad det är som påverkar att unga 

kvinnor mår dåligt samt varför de väljer att skada sig själva. Genom en kvalitativ studie har vi 

tagit del av unga kvinnors och olika instansers livsberättelser och erfarenheter kring dessa 

fenomen. Det som ligger till grund för vår analys är resultatet utifrån livsberättelserna och 

erfarenheterna samt tidigare forskning. Detta för att väga upp vårt material i analysen då det 

är en mindre studie som vi har gjort.   

Genom våra sju intervjuer, tre stycken unga kvinnor och fyra stycken instanser, har vi kommit 

fram till att kvinnorna påverkas av yttre faktorer, exempelvis av de saker som skrivs i media. 

En annan faktor som vi såg påverkade kvinnorna var familjesituationen, där tryggheten inte 

alltid har funnits med i bilden. Det som även uppkom var de krav som ställs på de unga 

kvinnorna, hur de ska förhålla sig i samhället exempelvis i skolan. 

Genom vår studie hoppas vi kunna uppmärksamma problemet kring den psykiska ohälsan 

som bidrar till att unga kvinnor skadar sig själva.  

 

Nyckelord; Unga kvinnor, psykisk ohälsa, självdestruktivt beteende, ångest och 

individualisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

  

Writers: Emelie Samuelsson och Josefine Stenbäcken 

Year: Spring semester 2012 

Title:Young women who harm themselves - what is affecting it? 

School: University of Halmstad 

The institution of Health and Society 

 

We have chosen to do a study where our purpose was to examine what causes young women 

to feel bad and why they choose to harm themselves. Through a qualitative study, we 

have taken note of the young women and the various actors' life stories and experiences 

of these phenomena. Our analysis is the result based on the life stories and experiences and 

also on previous research. This is to weigh up our material in the analysis because it’s a small 

study that we have done.  

Through our seven interviews with three young women and four departments, we have 

concluded that women are affected by external factors. For example things written in the 

media. Another factor we noticed that influenced the women was their family situations, in 

which they haven’t always felt safe and secure. What also showed in the study was that there 

are high expectations of the young women, how they should behave in society, for example in 

school. 

Through our study we wanted to address the problem about mental illness that causes young 

women to harm themselves. 

 

Keywords: Young women, mental illness, self harm, anxiety, and individualization.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÖRORD  

Vi vill ägna ett stort tack till våra informanter, de unga kvinnorna samt instanserna, som har 

valt att ställa upp i vår studie. Även ett stort tack till våra familjer som har stöttat oss under 

arbetes gång, genom att hjälpa till på olika sätt.  

Slutligen vill vi även tack vår handledare, Eva Schmitz. 

 

 Utan denna hjälp vi fått hade inte studien varit möjlig att genomföra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISPOSITION 

För att få en bättre överblick över studien samt lättare att följa genom uppsatsen, har vi valt att 

förklara de olika kapitlen kortfattat. Uppsatsen är uppdelad i sju olika kapitel, i första kapitel 

kan man läsa en inledning till problemet, för att sedan kunna förstå vårt syfte med uppsatsen 

samt vilka problemformuleringar vi utgått ifrån. Även här förklarar vi viktiga begrepp som 

kommer att ha betydelse igenom uppsatsen. Andra kapitlet innefattar bakgrunden till det vi 

har valt att undersöka i uppsatsen samt tidigare forskning, detta för att förstå problematiken 

kring psykisk ohälsa. Vidare i det tredje kapitlet beskriver vi vilken metod vi valt, hur vi gick 

till väga under arbetets gång, etiska aspekter som är viktiga att tänk på, samt en presentation 

utav våra informanter. Det fjärde kapitlet innefattar de teorier som vi har valt att använda oss 

utav i analysen. Femte kapitlet innefattar vårt resultat som har uppkommit utifrån våra 

informanter. I sjätte kapitlet redovisar vi vad vi har kommit fram till, i form av vår analys. Det 

sjunde och sista kapitlet innefattar en slutreflektion, där vi för en diskussion om arbetets gång. 
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1. Inledning 

”Jag går inte och lägger mig utan stannar uppe på nätterna för jag vill inte vakna upp till en 

ny dag i helvetet. Jag är inte stark nog att klara detta på egen hand och ingen vill hjälpa 

mig.”Flicka 15 år 
1
 

 

Ett viktigt ämne i dagens samhälle, som vi tycker behöver belysas, är hur ungdomar mår. 

Detta eftersom fler och fler ungdomar, framförallt unga tjejer, mår psykiskt dåligt. 

Undersökningar från Socialstyrelsen visar att nästan hälften av alla tjejer känner ångest eller 

oro, jämfört med en fjärdedel av killarna (Folkhälsorapporten 2009). Även rapporter från Bris 

visar att ungdomar mår allt sämre och att det har skett en ökning kring detta fenomen
2
. Vad är 

det då som gör att dessa ungdomar mår dåligt? Har pressen på dem ökat från skolan, media, 

kompisar och så vidare? Måste ungdomarna vara på ett visst sätt i dagens samhälle för att 

passa in, och vad händer om du inte följer normen som råder i samhället?  Det känns inte som 

att fokus ligger på vad ungdomarna kan, utan på vad som förväntas av dem socialt och hur de 

förhåller sig samt vilka tillgångar de har. Vem som har mest vänner, snyggast kläder, nyaste 

tekniken och så vidare. Är detta saker som ligger bakom till varför ungdomarna inte mår bra?  

 

Rapporter från de senaste åren visar således, som vi tolkar det en tydlig ökning av den 

psykiska ohälsan, då framförallt hos unga kvinnor. Dessa unga kvinnor besväras av ångest och 

oro, i tonåren och uppåt, där nästan hälften av alla kvinnor lider av detta jämfört med en 

fjärdedel av männen. Självskadebeteende blir allt vanligare, sedan i slutet av 1980-talet, har 

depressioner och ångest ökat bland kvinnorna. Vi läser dagligen om hur man kan gå ner fem 

kilo på några veckor eller hur vi ska göra för att bli framgångsrika och lyckliga. Kan detta 

påverka ett bristande självförtroende och bidra till att man inte är nöjd med sitt utseende? Det 

tycks som vi lever i ett samhälle som försöker skapa någon slags dubbelmoral, å ena sidan kan 

vi läsa om hur vi ska gå ner i vikt, sedan kan vi läsa om hur vi ska må bättre och att man ska 

tycka om sig själv för den man är. Strävar vi alla efter att bli perfekta?  

 

Individer som mår dåligt finns överallt och är i behov av hjälp. De kan finnas flera i din klass 

eller på ditt arbete som mår psykiskt dåligt. Det är inte alltid att du ser dessa individer, de kan 

                                                
1 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14329498.ab 
2 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14329498.ab 
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ha en fasad och låtsas som att allt är som vanligt. Kan detta vara ett sätt för individen att 

överleva? Är det för att ropa på hjälp? Frågorna är många, och det krävs flera studier för att 

förstå detta. Med hjälp av vår studie så ska vi försöka förstå en liten del i det hela.  

1.1 Syfte  

Syftet med vår uppsats är att få en ökad förståelse varför unga kvinnor mår psykiskt dåligt, 

samt varför de väljer att skada sig själva. Genom att ta del av kvinnornas egna berättelser, 

samt erfarenheter från personer som möter unga kvinnor i sin yrkespraktik vill vi undersöka 

vad man kan göra för kvinnor som mår psykiskt dåligt.  

1.2 Problemformulering 

Frågorna som vi ställer oss och vi har valt att fokusera på i vårt arbete är; 

- Vilka faktorer påverkar att unga kvinnor mår så dåligt att de skadar sig själva?  

- Varför väljer unga kvinnor att skada sig själva på grund av sitt mående?  

1.3 Begrepp  

För att få en klarhet i vår studie, så har vi definierat begreppen som vi kommer att använda.  

1.3.1 Psykisk ohälsa  

Att definiera begreppet psykisk ohälsa är något som många menar på är svårt, då det kan syfta 

på olika saker. Folkhälsoinstitutet belyser psykisk ohälsa som en form av psykos och 

depression, det kan även vara alltifrån oro eller ångest till stress. Det finns många olika former 

som påverkar individens personliga lidande, vilket vi nämnt ovan, men alla dessa leder inte 

alltid till en psykiatrisk diagnos (Folkhälsorapporten, 2005:130). Vi kommer i vår uppsats att 

utgå ifrån denna definition som Folkhälsoinstitutet har gjort.  

1.3.2 Självdestruktivt beteende  

Det finns flera kategorier och undergrupper av självdestruktivt beteende, då det finns flera 

som skadar sig oftare än ändra. Därför är det viktigt att i undersökningar se hur själva 

begreppet självskadebeteende kategoriseras och definieras(Överland 2011:35f). Vi kommer i 

vårt arbete använda oss av Socialstyrelsen definition. Socialstyrelsen definierar 

självskadebeteende som en kroppsskada som är självförvållad, detta beteende upprepas ofta 

vid flera tillfällen. Individen kan skada sig själv genom att exempelvis skära sig själv, bränna 

sig själv, svälta sig själv eller slå sig själv, dock behöver inte detta medföra livsfara 

(Socialstyrelsen 2004:7f).  
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2. Bakgrund  

Enligt en undersökning från Socialstyrelsen mår de flesta ungdomarna förhållandevis bra. 

Dock belyser de att det har skett en ökning av rapporterad ohälsan de senaste tjugo åren. Ser 

man tillbaka på den psykiska ohälsan bland kvinnor, mellan 16-24 år, har det skett en ökning 

sedan 1980-talet. Den psykiska ohälsan har fortsatt att stiga, till skillnad från 1980-talet var 

det nio procent som led av oro eller ångest, och åren 2004-2005 var det cirka trettio procent 

som led av någon form av psykisk ohälsa (Folkhälsorapporten 2009).  En rapport från Bris 

som kom 2012, visar på en markant ökning när det gäller psykisk ohälsa. Främst ser man 

detta på ökningen av de som kontaktar Bris angående psykisk ohälsa. Mellan 2004-2007 

ökade detta från 3 951 kontakter till 5 243, vilket innebär en ökning på cirka trettio procent. 

Detta är också ett av de vanligaste skälen till att ungdomar hör av sig till Bris, på grund utan 

att de mår psykiskt dåligt (BRIS-rapporten 2012).   

 

Självdestruktivtbeteende är ett fenomen som funnits med genom tiderna, men det har inte 

varit lika uppmärksammat som det är i dagens samhälle. Förr ansågs det vara ett allvarligt 

handlande, ofta sammankopplat med en psykos eller självmordsbenägenhet, där desperata 

eller förvirrade människor skadade sig på olika sätt. Under 1960- och 1970 talet förknippades 

självskador med personer som vårdades på ett fängelse eller inom psykiatrins olika 

vårdenheter.  Ser man tillbaka på hur historien har sett ut längre tillbaka i tiden, så ansåg man 

i stället att personerna var besatta, då främst av djävulen som uppenbarade sig på olika sätt. 

Denna besatthet botades med hjälp av prästerna, där de rensade kroppen från de orena andarna 

genom besvärjelser. Den historiska uppfattningen kan ha bidragit till den synen man har på 

självskadebeteende i dagens samhälle, då det är ett fenomen som ofta är förknippat med skam 

(Överland 2010:15f). 

2.1 Tidigare forskning  

Evelina Landstedt har skrivit en avhandling, Life Circumstances and Adolecent Mental health – 

Perceptions, associations and a gender analysis (2010) där syftet är att titta på vilka faktorer 

som påverkar den psykiska hälsan bland ungdomar. Hon tittar även på det utifrån ett 

genusperspektiv, detta för att få en djupare förståelse kring förhållandet mellan genusmönster 

och ungdomars tillvaro. Landstedt har valt att utföra studien på ungdomar i åldrarna 16-19 

som gick i en gymnasieskola. Studien genomfördes på plats i skolan genom enkäter samt 
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fokusgrupper. Studien visar att det är vanligare att tjejer drabbas av psykisk ohälsa än vad 

killar gör, där självskadebeteende samt stress var vanligare bland tjejer. De psykiska 

problemen orsakades av att ungdomarna någon gång varit utsatta för våld eller hade för högra 

krav på sig själva. Den visade även att sociala relationer var faktorer som påverkade hälsan. 

Landstedt menar att psykisk hälsa påverkas mycket av relationer, de ungdomar som vistas i en 

dålig relation har en ökad risk att drabbas utav psykisk ohälsa. Oavsett vilken bakgrund 

tjejerna kom ifrån var de ofta oroliga för skolan, utseende och relationer med mera. Resultatet 

visade även att mycket ansvarstagande och höga krav påverkade ungdomarnas mående. Ett 

annat resultat som Landstedt kom fram till i sin genusanalys var att tjejerna berörs av de 

rådande maktstrukturerna i samhället, vilket påverkade den psykiska hälsan.  Något som 

Landstedt tar upp och som hon menar på ligger till grund för skillnaden mellan t jejers och 

killars hälsa är de strukturella och kulturella perspektiven, hur tjejer och killar skall vara. 

Slutsatsen som Landstedt kommer fram till gällande den psykiska ohälsan, är att det blir en 

förvrängd fördelning. Detta påverkas av de genusifierade och klassrelaterade mekanismer som 

finns i samhället på olika nivåer.  

 

Även Heidi Carlerby, doktorand i folkhälsovetenskap har undersökt faktorer som kan påverka 

den psykiska ohälsan (2012). Hon har valt att inrikta sin fokus på etnicitetens och 

samhällsklassens betydelse för den psykiska ohälsan. Carlebys resultat visade att tjejer med 

ensamstående föräldrar eller de som har föräldrar födda utomlands har större risk att drabbas 

av psykisk ohälsa. Det visade sig även att mobbning hade en stor påverkan vad det gäller den 

psykiska ohälsan
3
.  

 

3. Metod  

I detta kapitel kommer vi att beskriva vilken metod som ligger till grund för vår studie, samt 

hur arbetet har gått tillväga. Vi kommer även att göra en presentation av intervjupersonerna 

och belysa de etiska aspekter som har varit viktiga i vårt arbete.   

3.1 Vetenskapsteori- Hermeneutik  

Hermeneutiken är en vetenskapsteori som inriktar sig på en förståelse av ett fenomen, där 

forskaren gör en tolkning av det som sker. Teorin används för att förstå hur olika individer 

agerar inom olika situationer. Watt Boolsen hävdar vidare att syftet med vetenskapen är att 

                                                
3 http://genus.se/meromgenus/teman/halsans+villkor/aldrig-smal--snygg-eller-sexig-nog/ 



5 

 

människor ska kunna föra fram sig själva, det vill säga realisera sig (Watt Boolsen 2007:31f). 

I en studie som har en hermeneutisk utgångspunkt är det viktigt att tänka på att det blir en 

helhet, men det måste även finnas plats för olika sorters tolkningar. För att kunskapen ska bli 

så bred som möjligt måste vi förstå och tolka de olika element som finns, exempelvis språket 

och individens egna erfarenheter. I vårt arbete har vi för avsikt att förstå och tolka de unga 

kvinnornas berättelser, samt personal på de olika instanserna vad de har för erfarenheter kring 

fenomenet. Att tolka och förstå individers livsberättelser är grundläggande för människosynen 

inom hermeneutiken (Watt Boolsen 2007:32).  

 

Hur vidare människor tillgodogör sin kunskap är av intresse inom hermeneutiken, detta för att 

epistemologiska frågor, vilket innebär läran om kunskap, är centrala. Tanken inom 

hermeneutiken ligger inte endast på respondentens upplevelser, en viktig del är även 

forskarens förförståelse (Sjöberg & Wästerfors 2008:102). I och med detta gick vi in med en 

mängd frågor, exempelvis varför man mår så dåligt att man vill skada sig själv? Vår 

förförståelse kring detta fenomen är att unga kvinnor skadar sig själva på grund av att de 

känner ångest och oro. Det som påverkar deras ångest och oro, tror vi, är för att de har stor 

press på sig hemifrån eller från skolan, till och med från vännerna. Men den största faktorn 

som påverkar, enligt oss är media, där de målar upp en bild av hur individen ska vara i 

samhället, alltifrån hur vi ska klä oss, sminka oss eller hur du går ner i vikt.  

3.2 Informanter 

När vi har valt ut våra informanter till studien har vi utgått från ett bekvämlighetsurval  

 i den empiriska forskningen. Med bekvämlighetsurval menar man att de personer som ingår i 

studien finns tillgängliga för oss som forskar (Bryman 2009:114). 

 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen mår unga kvinnor i åldern 16-24 år sämst, vilket ligger 

till grund för vårt urval. Av etiska aspekter har vi dock valt att intervjua personer över 18 år.  

Vi har valt att inrikta oss på unga kvinnor som på ett eller annat sätt lider eller har lidit av 

psykisk ohälsa.  Anledningen till att vi har valt unga kvinnor som tagit sig ur det, är för att de 

har en viss distans till sin egen problematik, vilket bidrar till att vi får en bredare bild av 

fenomenet. Vi har intervjuat tre kvinnor, som är i åldrarna mellan 20-22. Dessa tjejer har på 

ett eller annat sätt påverkats av den psykiska ohälsan under sin uppväxt, men idag har dem lärt 

sig att hantera sitt beteende. De tre kvinnorna är Johanna, Emma och Sanna, av etiska 

aspekter använder vi fingerade namn i vår studie. 
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- Johanna 

Johanna är en 22-årig tjej och lever tillsammans med sin sambo och hund. Hon är sedan två år 

tillbaka sjukskriven, men mår förhållandevis bättre men känner sig fortfarande utbränd. 

Johanna har diagnosen borderline
4
 samt posttraumatisk stressyndrom

5
 (PTSD) som har 

utvecklats till överkänslighetssyndrom 

 

- Emma  

Emma, 21 år gammal och sjukskriven sedan 3 år tillbaka. Hon bor tillsammans med sin 

fästman samt tre katter och en hamster. Hon lever med diagnoserna Asperger
6
, ADD

7
, GAD

8
, 

panikångest samt Atypisk depression 

 

- Sanna 

Sanna är 22 år gammal och bor hemma hos sina föräldrar. Sanna har inte fått någon diagnos 

ställd, men beskriver det som att hon periodvis har mått väldigt dåligt.  

 

Utöver detta har vi även, för att få en bredare bild, valt att intervjua fyra olika instanser som 

arbetar med att förebygga psykisk ohälsa på ett eller annat sätt. Sammanlagt har vi gjort sju 

stycken intervjuer, varav tre av dessa var med unga kvinnor och fyra stycken med de som 

arbetar på instanserna. Instanserna valde vi utifrån vilka som arbetar med psykisk ohälsa 

bland ungdomar, inom Halmstad kommun. För att det ska bli lättare att följa med i studien har 

vi valt att ge en kort introduktion om dessa, samt vad de gör och varför vi valt att ha med dem 

i vår studie. Personerna från de olika instanserna har vi valt att benämna som nyckelpersoner 

under studiens gång. Sammanlagt har vi fem nyckelpersoner till vår studie, dock har 

Ungdomspsykiatriska mottagningen har haft två personer som svarat på frågorna tillsammans 

vilket bidrar till att vi endast redovisar fyra intervjutillfällen.  

                                                
4
 Emotionellt instabil personlighetsstörning, eller borderline personlighetsstörning bidrar till att personen känner sig ofta deprimerad, 

olycklig och har ångest. Man har svårt att hantera relationer och får ofta vredesutbrott ( Vårdguiden, Stockholms Läns Landsting) 
5
 Posttraumatiskt stressyndrom innebär att du återupplever en traumatisk händelse som man har upplevt, kan vara sådant som misshandel, 

sexuellt utnyttjande eller rån. Detta kan bidra till att man drabbas av blandade känslor av skräck eller vrede när man återupplever händelsen 

(Vårdguiden, Stockholms Läns Landsting).   
6
 Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning som bland annat innebär att man har svårigheter med det sociala samspelet och begränsade 

intressen och beteendemönster (Vårdguiden, Stockholms Läns Landsting). 
7
 Adhd är en funktionsnedsättning som innebär att man har problem med uppmärksamheten, är överaktiv och impulsiv, ADD har liknande 

innebörd men man tar bort H:et som står för hyper (Vårdguiden, Stockholms Läns Landsting).  
8
 Generaliserat ångestsyndrom, eller GAD efter engelskans generalized anxiety disorder, innebär att en person sällan eller aldrig kan 

kontrollera sin oro och ängslan. Det påverkar hela tillvaron för den drabbade (Vårdguiden, Stockholms Läns Landsting).  
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- Barn – och Ungdomspsykiatrin 

BUP är en förkortning av Barn-och Ungdomspsykiatrin. Hit kan ungdomar upp till 18 år i 

Halland samt Kronobergslän, med psykisk ohälsa vända sig för att få specialisthjälp, därefter 

får de vända sig till vuxenpsykiatrin. De tar hand om alla psykiatriska sjukdomar och tillstånd. 

Allt ifrån självskadetjejerna. anorektikerna, apatiska flyktingbarn, steroidkillarna till 

psykoserna. De som kommer till BUP har regelmässigt varit utsatta för någonting, exempelvis 

sexuellt utnyttjade eller upplevt händelser som är fruktansvärda (Skötare, BUP). Anledningen 

till att vi valde att intervju Barn-och Ungdomspsykiatrin var att de har dagligen hand om 

ungdomar som drabbats av psykisk ohälsa. De är högst relevanta när det handlar om att 

förebygga den psykiska ohälsan bland ungdomar. På Barn – och Ungdomspsykiatrin har vi 

intervjuat en manlig skötare. Han arbetar på en slutenvårdsavdelning, med två akutplatser och 

fyra behandlingsplatser sedan sju år tillbaka.  

 

- Ungdomspsykiatrisk mottagning 

Ungdomspsykiatriska mottagningen, även kallat UPM vänder sig till unga vuxna mellan 16 

och 25 år. Mottagningen drivs av Vuxenpsykiatrin med ekonomiskt bidrag från 

Barnpsykiatrin. Deras uppdrag är att tidigt hitta ungdomar med psykiatriska besvär. Kan inte 

de på Ungdomspsykiatriska mottagningen hjälpa dig och du behöver en annan behandling, 

hjälper de dig att komma vidare så att du hamnar rätt. Anledningen till att vi valde 

Ungdomspsykiatriska mottagningen är för att de inriktar sig på ungdomar i åldrarna 16 till 25, 

vilket inkluderar de unga kvinnorna som vi studerar. De arbetar även med att förebygga 

psykisk ohälsa, vilket i hög grad passar in i vår studie. På Ungdomspsykiatriska 

mottagningen, har en sköterska och en psykolog valt att svara på frågorna. De har arbetat med 

ungdomar i trettiofyra respektive tjugofem år.  

 

- Kurator 

Kuratorns uppgifter är att finnas till på skolan för att stödja elever som har det svårt, det kan 

gälla allt mellan betygsamtal till psykisk ohälsa. Kuratorer arbetar olika, på olika skolor, men 

dem har som huvuduppgift att finnas till för eleverna främst genom samtal men också med att 

stödja hur man kan gå vidare med sin situation. En viktig punkt dem arbetar utifrån är att 

förebygga mobbning på skolorna, samt att vägleda lärare och annan personal på skolan.  

Varför en kurator passade bra att intervjua var för att de dagligen möter många ungdomar, 
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samt ungdomar i den målgrupp vi inriktat oss på. Kuratorn möter ungdomarna utanför 

hemmiljön, vilket vi tror bidrar till att de öppnar sig på ett annat sätt.  

De två kuratorerna som vi intervjuat jobbar på två olika gymnasieskolor i Halmstad kommun, 

den ena kvinnan har arbetat som kurator i cirka sex år och den andra har arbetat tre år på 

hennes nuvarande arbetsplats. 

3.3 Tillvägagångssätt  

Utifrån vår förförståelse kring denna problematik, att det finns unga kvinnor som mår dåligt 

och skadar sig själva, tog vi del av olika rapporter som visade att en ökning hade skett. Vilket 

kunde ligga till grund för studien.  

 

Från början var vår inriktning att vi skulle välja unga tjejer i åldrarna 14 – 16, då rapporterna 

visade att det dåliga mående började utvecklas redan vid denna ålder.  Men vi såg att det 

fanns en viss form av problematik att intervjua dessa unga tjejer, då de fortfarande kan vara 

inne i sitt dåliga mående och inte har fått distans till situationen. Därför valde vi att inrikta oss 

på unga kvinnor som har fått en distans till sitt beteende och lärt sig hur denne skall hantera 

det.  

3.3.1 Intervju  

Studien bygger på en kvalitativ studie, där vi har valt att använda oss utav strukturerade 

intervjuer samt semi-strukturerade, det vill säga att vi både gjort mailintervjuer och personliga 

intervjuer. Strukturerad intervju innebär att du som forskare har ett antal fasta frågor som 

ställs till informanten, detta utifrån ett färdigställt frågeschema (Bryman 2009:123). Semi-

strukturerade intervjuer bygger på att vi som forskare har en intervjuguide som vi utgår från. 

Respondenten får sedan fritt svara på dessa frågor, och frågorna behöver inte komma i samma 

följd som intervjuguiden. Som forskare kan vi utforma nya frågor under intervjuns gång, som 

vi känner är relevanta för studien (Bryman 2009: 301). Intervjuerna som vi genomförde valde 

vi att spela in och sedan transkriberade dessa. Detta gjorde vi för att vi inte skulle bli 

distraherade under intervjun, utan att vi istället kunde fokusera på vad som sades under själva 

tillfället (Bryman 2009:310).  

 

Utifrån en hermeneutisk utgångspunkt valde vi att göra intervjuer, då tyngden ligger på 

respondentens uppfattning, deras livsberättelser och erfarenheter kring detta fenomen. Därför 
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hade vi ett antal frågor där det fanns ett fåtal utgångsfrågor som vi ville förhålla oss till, samt 

få svar på (se bilaga).  

 

För att komma i kontakt med de unga kvinnorna till vår studie valde vi att söka bland de 

bloggar som finns på internet. Vi valde att använda oss av sökord så som 

självdestruktivtbeteende+blogg, blogg om psykisk ohälsa. Då det fanns många bloggar under 

dessa sökord fick vi avgränsa oss till ett fåtal, samt de som vi kände var seriösa enligt oss. 

Anledningen till att vi valde att söka bland bloggar var för att det är lättare att komma i 

kontakt med unga kvinnor som redan har valt att offentligt berätta om sina erfarenheter, 

genom att dela med sig av det på sina bloggar. Vi valde sedan att kontakta dessa unga kvinnor 

via mail, för att se om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. En utav tjejerna hade vi 

en personlig intervju med, efter att vi hade fått kontakt med henne via en utav kuratorerna 

som vi intervjuade. Vi valde att möta upp henne på ett mindre café, vilket vi kom överens om 

var en bra plats, efter att ha frågat henne. Det kan trots allt vara ett känsligt ämne att diskutera.  

Vi berättade om studiens syfte, samt informerade dem även att de skulle vara anonyma och 

fick avbryta intervjun när de ville. Vi fick även tillåtelse att spela in intervjun. I mailet som vi 

skickade till de två unga kvinnorna, valde vi att presentera oss själva samt vad vårt syfte med 

arbetet är. Då kvinnorna bodde på olika platser runt om i landet valde vi att genomföra 

intervjuerna via mail. Svaren skickades tillbaka till oss, uppstod det därefter följdfrågor 

mailade vi tillbaka för att få svar på dessa, allt för att vi skulle få en djupare kunskap om deras 

situation.  

 

Instanserna vi tog kontakt med är alla instanser som möter ungdomar i sin vardags praktik, 

och befinner sig inom Halmstad Kommun. Den första kontakten vi tog med instanserna var 

via mail för att sedan se hur vi kunde gå vidare, samt vem som kunde tänkas ställa upp på 

intervju. Då detta är instanser som finns inom Halmstads kommun tog vi beslutet att om de 

hade möjlighet, genomföra intervjuerna personligen genom att träffa dem på deras 

arbetsplatser. Innan intervjuerna tog vi beslutet att vi skulle närvara båda två. Allt för att få en 

bredare intervju, då vi uppfattar saker olika. Att vi deltog båda två bidrog till att vi kunde 

ställa fler följdfrågor, då vi har fokus på olika saker som sägs under intervjun. Alla instanser 

hade inte möjlighet att träffas för ett personligt möte, vilket bidrog att vi även här fick utföra 

en mailintervju. De personliga intervjuerna genomfördes på respektive respondents 

arbetsplats. Intervjun bestod av att vi först berättade om oss själva, samt vad studiens syfte 

var. Vi informerade dem även att de skulle vara anonyma och fick avbryta intervjun när de 
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ville, samt om vi fick tillåtelse att spela in intervjun. Detta gjorde vi utifrån de etiska 

aspekterna som finns, där respondenten måste förstå innebörden av att ställa upp i studien.  

3.3.2 Materialpresentation  

När vi väl hade fått in alla intervjuer började arbetet med att transkribera dem, vilket innebär 

att vi skriver ner den inspelade intervjun. Detta material är det som sedan ligger till grund för 

vårt resultat. Efter vi hade transkriberat började vi koda vårt material, vi tog ut det som var 

väsentligt för vår problemformulering. För att lättare förstå vårt material valde vi att dela upp det 

utifrån teman, tre för de unga kvinnorna och tre för instanserna. Teman för kvinnorna var 

livssituation, påverkan och hjälp, som vi har sammanfattat till en berättelse. Därefter analyserade 

vi vårt material utifrån de teorier som vi valt ska ligga till grund för vår studie. Utöver våra teorier 

har vi även valt att använda oss utav tidigare forskning för att väga upp vår analys.  

3.3.3 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna som behandlas inom vårt arbete är något som är viktigt och som vi har 

lagt stor tyngd vid. När vi genomförde våra intervjuer muntligt informerade vi informanterna 

vad vår studie innebar, samt att det var frivilligt för dem att ställa upp, att de kan kunde 

avbryta intervjun när de ville och att de var anonyma i arbetet. Det är viktigt som forskare att 

ge information om forskningen, vad man ska göra och var, samt i vilken form det ska 

presenteras (Denscombe, 2010:197).  

 

Det som var viktigt att belysa var vad själva uppsatsen skulle användas till, samt att de unga 

kvinnorna inte skulle komma till skada genom att medverka i studien. Dock kan man inflika 

att de var unga kvinnor som på ett eller annat sätt redan var offentliga då deras historia eller 

erfarenheter kring deras mående fanns på internet, för det var trots allt så vi hittade dem, 

förutom en kvinna. Men vi kanske ställde mer personliga frågor än vad som fanns skrivet på 

deras bloggar. I samband med samtycket talade vi även om att vi inte skulle inkräkta på 

individs privatliv, vilket bidrog till att det var extra viktigt att vi informerade dem om att de 

inte behövde svara på frågorna som de tyckte var känsliga. Det är viktigt att vi behandlar den 

informationen som vi fått av informanterna på ett konfidentiellt sätt, vilket innebär att ingen 

annan ska kunna ta del av materialet så att det kan sammankopplas med de unga kvinnorna 

eller instanserna, samt att vi har valt fingerade namn på de unga kvinnorna.  
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3.4 Tillförlitlighet   

Det som är viktigt att tänka på, och som vi är medvetna om då vi genomfört en kvalitativ 

undersökning är att vi bör tänka på tillförlitligheten när det gäller vårt material som vi samlat in 

och sammanställt i resultatet Från en början utgick vi ifrån vårt syfte och de frågeställningar som 

ursprungligen låg till grund för vår studie för att utforma intervjuguiden. Det som ligger till grund 

för intervjuer är att tala med individer för att sedan ta del av deras uppfattning, vilket vi gjorde då 

det grundande sig på informanternas livsberättelser och erfarenheter. Det som har ändrats, då 

berättelserna är individernas subjektiva uppfattning, är syftet och vår problemformulering. Detta 

för att under arbetets gång har det uppstått frågor som har fört in oss på annat spår, vilket gjorde 

att vi fick ut den information som låg till grund för studien.  

 

Reliabiliteten i vår studie är något som man behöver resonera kring. Detta är för att reliabiliteten 

anses vara låg då det kan vara svårt att återskapa informanternas berättelser, vilket är för att de 

kan vid ett annat tillfälle i en annan situation svara annorlunda på de frågor som vi ställde.  

Det är svårt att dra några generella slutsatser i vår studie då de rör sig om en mindre och ett 

relativt litet material. Vi är väl medvetna om att den inte är tillräckligt bred för att kunna 

generalisera. För att kunna göra detta hade vi behövt ett bredare urval.  

 

4. Teori 

Här nedan kommer vi presentera de teorier som ligger till grund i vår analys. De teorier som 

vi har valt att använda oss av är en individualiserings teori, vilket förklarar förändringen i 

dagens samhälle, samt en teori om hur kön skapas, hur man ska förhålla sig till det kvinnliga i 

dagens samhälle. Anledningen till att vi har valt att använda oss utav dessa teorier är för att vi 

kan dra paralleller till vårt material som uppkommit vid intervjutillfällena.  

  

4.1 Individualiseringsteori 

Anthony Giddens fokus ligger till största del inom modernitetens område. Vi har valt att utgå ifrån 

hans bok ”Modernitet och självidentitet”, där han beskriver relationen mellan moderniteten och 

jaget. Giddens menar på att om individen skall kunna ha en framtidsplan, en livsbana med egna 

önskningar krävs det att denne har en självförståelse i nuet. Han menar att vi individer skall 

utnyttja våra erfarenheter för att kunna forma vår framtid (Giddens, 1997: 90f). Under hela livet 

måste individen gå igenom en rad saker som denne måste ta ställning till, det kan vara allt ifrån att 

sluta skolan, börja jobba eller flytta hemifrån. Denna tid är inte enbart sammankopplat med 
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möjligheter för individen, utan även risker inför de val som måste göras (Giddens, 1997: 97f). 

Dessa val kan bidra till en viss rädsla eller oro för individen, främst en oro för framtiden då 

individen bryter gamla vanor. 

 

I och med den utveckling som ständigt sker i samhället ställs det mer krav på individen vid dessa 

val, främst i valet av individens livsstil. Giddens menar att livsstil är individens handlingssätt, 

umgängesmiljöer och klädvanor med mera (Giddens, 1997: 101f). Även Urich Beck och 

Elisabeth Beck-Gernsheim belyser utvecklingen i samhället för individen, förr i tiden var 

individen tvungen att hålla sig till traditionerna och följa de mönster som fanns. I och med den 

förändring som sker bidrar det till en ökad individualisering då individen inte är lika bunden till 

detta i dagens samhälle. Likt Giddens menar Beck att individen nu måste ta egna beslut, när det 

gäller sin livssituation (Beck & Beck-Gernsheim 2008:202f). Individualiseringen har även 

förändrats när det gäller olika rörligheter, så som den sociala eller vardagliga, detta i förhållande 

till exempelvis familjen eller arbetet. För individen bidrar dessa rörligheter till 

individualiseringsprocesser, detta i förhållande till arbete, vänner och familj vilket bidrar till att 

det uppkommer nya normer och värderingar (Beck 1998:129).  I och med dessa förändringar som 

sker inom individualiseringen, skapas det även en del risker när det gäller de val som individen 

måste göra, som exempelvis att gå från student till ut på arbetsmarknaden. Risken med detta är att 

det inte finns tillräckligt med arbeten på marknaden (Beck 1998:245). 

 

Dessa val och ställningar som Beck & Beck-Gernsheim och Giddens talar om, allt från att sluta 

skolan till att ge sig ut på arbetsmarknaden till att flytta hemifrån belyser även Giddens i den 

ontologiska tryggheten.  Han menar att en viktig nämnare inom dessa val är att individen måste 

skapa en tillit till de andra individerna, detta för att skapa en stabilitet i individens tillvaro 

(Giddens 1997:48). Denna tillit skapar ett skydd för individen mot händelser som individen 

inte annars hade gjort. Den ontologiska tryggheten grundar sig i individens barndom och 

hjälper individen inom olika situationer. Finns inte tryggheten med sedan barndomen, kan det 

bidra till konsekvenser för individen senare i livet när denne tvingas göra olika val (Giddens 

1997:49f).  

 

Har individen med sig den ontologiska tryggheten har denna lättare att hantera de risker som 

Beck & Beck-Gernsheim talar om, det vill säga att de vet hur de ska hantera olika situationer som 

de hamnar i. Tilliten är olika från individ till individ, alla upplever denna trygghet olika 
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grundat på hur individen hanterar och upplever valen som görs. När en individ mår dåligt kan 

valet påverkas, vilket gör att ångest kan uppstå.  

 

I dagens samhälle suddas rutiner och vanor ut allt mer och mer, vilket beror på alla de val som 

vi individer står inför. Detta leder till ångest och en känsla av otrygghet, då Giddens menar på 

att rutinerna och vanorna är det som håller ångesten borta och skyddar oss från en känsla av 

otrygghet.   

4.2 Feministisk teori- Hur kön skapas  

 I boken Under det rosa täcket (1996) av Nina Björk skriver hon om kvinnlighetens vara och 

feministiska strategier. Hon beskriver hur man som kvinna måste förhålla sig till den 

kvinnliga rollen. Individen är huvudpersonen i en berättelse om kön, att man har blivit pojke 

eller flicka, det vill säga att individen ska förstå innebörden av sin roll (Björk 1996:10). Björk 

tar sin utgångspunkt i Judith Butlers teori om hur kön skapas, detta genom att handlingar 

föregår handlande subjekt. Butler beskriver i sin teori att kvinnans identitet skapas utifrån 

dess handlingar. Dessa handlingar kan exempelvis vara sättet vi kvinnor talar, rör oss på, klär 

oss på, utifrån de förväntningar som finns på kvinnor (Björk 1996:139).  

”Istället för att se våra handlingar som ett resultat av vår könsidentitet, ser 

Butler vår könsidentitet som ett resultat av våra handlingar”(Björk 1996:139) 

Utifrån detta citat menar Butler att man skapas till kvinna genom de koder man måste följa i 

samhället, som kulturen har skapat för kvinnligheten. Kön ses som handlingar utifrån 

imitationer av koder, det vill säga vad som är manligt och kvinnligt. Kvinnligheten skapas inte 

genom att agera kvinnligt utan den skapas genom kvinnans sätt att agera. Kön skapas genom 

repeterade handlingar och den historiska koden, vad som uppfattas som manligt respektive 

kvinnligt (Björk 1996:139ff). För att bli en kvinna så härmar vi kvinnan, vi eftersträvar att 

vara ett naturligt original, ett original som kanske inte existerar. Vilket bidrar till att i 

skapandet av kön finns en förställning om att göra fel, att härma fel (Björk 1996:143). 

”Det kulturella kravet att ”bli” eller att ”vara” ett givet kön skapar med 

nödvändighet inkonsekventa gestaltningar som utmanar och överskrider detta krav”(1996: 

143) Man eftersträvar att härma, ju bättre vi härmar desto tydligare blir könets karaktär. En 

kvinna som härmar mannen ser vi som onaturlig, men en kvinna som härmar en kvinna ser vi 

inte ”felet” på. Kön blir därför en kulturell tolkning av kroppen.  
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Björk belyser tidningarnas betydelse och hur de är med och formar kön. Exempelvis tidningen 

Elle, där hon beskriver att kvinnligheten skapas genom att vi upprätthåller den genom att måla 

kvinnan i färger. En stor del av vår kvinnliga identitet lever på smink och modevärlden, vilket 

resulterar till kvinnopressen. Kvinnans värdighet som kvinna är något som är påmålat, en 

sanning av puder, kajal och ögonskugga, en kvinna klädd i kvinnligheter. Genom att använda 

dessa materiella ting skapar vi kvinnligheten. Detta beskriver Björk som kulturella produkter 

som individen använder sig av för att bli ”naturlig”, vilket bidrar till att du kan känna dig 

lycklig som kvinna, eller rättare sagt en kvinna som har tagit på sig sin kvinnlighet. 

Modetidningar talar om kvinnlighet och kläder, vad vi behöver ha på oss för att vara kvinnor. 

En undertext som finns i detta är att dessa kläder bidrar till de kvinnliga egenskaperna 

upprätthålls (Björk 1996:20ff).  

”En maskerad som inte handlar så mycket om att klä ut sig som om att bli till, 

om att där födas som kvinna” (Björk 1996:27). 

Hon beskriver det hela som en maskerad, där vi är kvinnor om vi har rätt att gå på 

maskeraden. Varje individ måste tolka samhället utifrån sin tolkningsram, detta för att veta 

hur du ska kunna agera i samhället. Kvinnligheten är grundläggande i skapandet av 

identiteten. Desto mer tillåtet det att vara kvinna, desto mer blir vi kvinnor. När vi delas in 

utefter kön, vilket innebär att man ska kännas sitt kön, bidrar det till att individen vet hur 

denne ska agera och vara.  

5. Resultat  

För att få en lättare översikt över resultatet har vi valt att presentera vårt material i två delar, 

det ena utifrån de unga kvinnorna och det andra utifrån instanserna. 

5.1 Unga kvinnor 

Vi har valt att återberätta kvinnornas livsberättelser, då utifrån livssituation, påverkan och 

hjälp som vi lägger fokus på. Inom dessa områden så presenterar vi kvinnornas uppväxt och 

hur de lever idag, vad som har bidragit till att dem har mått psykiskt dåligt, samt upplevelsen 

av vilken hjälp dem har fått och vad de tycker behöver förbättras för att hjälpa andra i 

liknande situation.  Vi har valt att använda oss utav fingerade namn på grund av etiska 

aspekter, därför kallar vi dem Johanna, Emma och Sanna.  

5.1.1 Johanna 

Johanna berättar om sin kaotiska barndom, där det var mycket bråk inom familjen. Bråken var 

främst mellan pappan och hennes storasyster, detta pågick i några år innan föräldrarna valde 
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att skilja sig. Johanna säger att hennes pappa skaffade sig en ny familj, vilket gjorde att han 

inte hade så mycket tid för Johanna och hennes syster. I och med att pappan flyttade 

eskalerade bråken hemma och detta bidrog till att Johannas syster attackerade Johanna och 

hennes mamma. Under denna tid var Johanna ständigt rädd och kände sig orolig, samt hade 

ont i magen och sov dåligt. Då det skiljer sju år mellan Johanna och hennes syster, var det 

svårt att säga ifrån när systern attackerade Johanna eller hennes mamma. Redan vid 14-års 

ålder missbrukade Johannas syster droger och umgicks med fel personer, Johanna beskriver 

det som att systern inte levde i nuet. Systern misshandlade Johanna och hennes mamma tills 

hon flyttade vid 18-års ålder. 

 

När hon senare tänker tillbaka på sin barndom upplever hon ett tomrum där hon ropade på 

hjälp, men hon kände att ingen lyssnade. Hon kände sig ofta ensam, fast hon hade många 

vänner i skolan, dock insåg hon efter ett tag att det var vänner som utnyttjade henne. I och 

med detta kände hon sig värdelös och hade en känsla av att hon inte förtjänade att ta plats. 

Denna känsla började redan på dagis som Johanna beskriver det med egna ord; 

”Redan på dagis så hade många barn utnyttjat detta redan och 

“experimenterat” med mig sexuellt. Även om man är nyfiken som barn så var detta på något 

annat sätt. Det var inte på bådas villkor riktigt och jag skämdes jättemycket. 

Nu blev jag utnyttjad istället på andra sätt, eftersom jag nog var för snäll. Jag vet hur ondska 

såg ut och det såg jag inte i dessa barnen, mina så kallade vänner - men likaväl kunde dom 

bryta ner en som t.ex. min syster gjort.”- Johanna 

Johanna upplever det som att hon inte hade någon trygg plats, varken hemma eller i skolan.  

I nian insåg hon att hon hade fel vänner, de fanns inte där för henne utan snarare utnyttjade 

henne som hon själv beskriver det. Under samma år utvecklade hon bulimi, anorexi och 

alkoholproblem, allt detta för att dämpa ångesten kring känslan av att känna sig värdelös. Hon 

började känna sig fin och vacker, hon fick uppmuntrade kommentarer av sin mamma som 

även hon hade en skev kroppsuppfattning.  

 

När Johanna sedan började på gymnasiet hittade hon, som hon beskriver det riktiga vänner, då 

hon valde att bryta upp från sin gamla skola och gå sin egen väg. Under samma tid träffade 

hon även en kille, som i hennes ögon var bra för henne men som det snart skulle visa sig 

istället påverkade henne negativt. Under denna period flyttade Johanna hemifrån, då mamman 

hade träffat en ny man. 
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Johanna menar att det som har bidragit till att hon har mått dåligt är hennes familjesituation, 

samt att hon upplevde att hon var helt ensam och inte hade något skyddsnät. Hela hennes 

familj var utbränd på grund av systern, vilket bidrog till att föräldrarna inte hade tid för 

Johanna. Johanna beskriver det som att all tid gick åt till systern och till föräldrarnas egna liv. 

Familjen ville glömma vad som hade hänt, men Johannas kropp ropade på hjälp. Eftersom 

hon inte kunde prata med någon om sina känslor, började hon istället skada sig själv för att få 

utlopp för dessa känslor. Hon kände sig aldrig säker någonstans, och i skolan kände hon sig 

dum och värdelös. Först i gymnasiet började Johanna känna sig stolt för saker hon gjorde. När 

Johanna var fjorton år gammal förstod hon, att hon inte mådde bra, och ville ha hjälp. Men 

detta var något som hon insåg var svårt. Hon började gå hos en terapeut, men det var för dyrt 

så hon fick sluta. När hon var sexton år började hon att gå till Barn – och Ungdomspsykiatrin, 

men där upplevde hon att hon inte fick någon respons, men det var ändå skönt att ha någon att 

prata med om sina upplevelser. Hon kände att hon ville få hjälp, men enligt henne så kände 

hon att det inte fanns någon lösning.  

”Jag ville inget annat än att få hjälp men eftersom det inte gav en långsiktig 

lösning blev det bara ytterligare ett problem att ha ångest över. Så ofta slutade jag efter ett 

tag, det gav mig inget. Så jag gick tillbaka till det jag visste funkade: alkohol, självskador och 

kontroll över maten” – Johanna  

Bristen på hjälp bidrog till att hon åter igen fick ångest och började med alkohol och 

självskador.  Johanna anser att instanserna kunde ha gjort mer innan de släppte iväg henne 

utan uppföljning, detta gäller de samtliga instanser som hon har varit i kontakt med. På Barn – 

och Ungdomspsykiatrin upplevde hon att de tog henne på allvar, men på den 

psykiatrimottagning som hon vände sig till kändes det som att de inte ville ha henne där. När 

hon beskriver kontakten med sin läkare beskriver hon det som att han hade ingen aning om 

hur man kommunicerade, då hon hade svårt att få kontakt med honom. Hon blev lovade saker 

som aldrig skedde, vilket gjorde att hon ofta hamnade emellan och kände sig förnedrad. 

”Efter mitt självmordsförsök genom överdosering av olika tabletter så blev jag 

magpumpad på Sahlgrenska akutmottagning. Nattpersonalen var jättesnäll men sedan på 

eftermiddagen så kändes det som att jag lika gärna kunde varit död. Väntade och väntade på 

att få komma till en läkare som skulle remittera mig till centrum väst, varpå han frågade om 

jag själv kunde skicka iväg kuvertet till mottagningen. Det borde jag väl egentligen gjort med 

tanke på att det där kuvertet aldrig verkade skickats iväg så jag fick ringa ungefär 2 månader 

efter jag varit på Sahlgrenska och fråga vad som skett. Varför ska jag som psykiskt instabil 
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behöva göra deras jobb samtidigt som jag måste ta itu med mina egna psykiska besvär?”- 

Johanna  

 

Johanna är idag 22 år gammal och lever tillsammans med sin sambo och hund. Hon är sedan 

två år tillbaka sjukskriven. Hon har diagnosen borderline samt posttraumatisk stressyndrom
9
 

(PTSD) som har utvecklats till överkänslighetssyndrom, dock är det inte ställt någon diagnos 

på överkänslighetssyndrom och posttraumatisk stressyndrom. Idag känner hon sig bättre, men 

är fortfarande utbränd, hon menar att hjärnan är vaken men att kroppen vill vila. Hon 

beskriver det som att hon idag har valt att acceptera och förlåta situationen som var inom 

familjen, men det är fortfarande svårt att se tillbaka. Hon går hos en terapeut som hon 

beskriver som fantastisk, terapeuten är specialiserad på traumabearbetning. Att gå hos en 

terapeut har hjälpt henne att hitta knep som kan hjälpa henne att hantera sin ångest och sina 

tvångstankar.  

5.1.2 Emma  

”Detta innebär att jag har stora svårigheter med ångest. GAD kan beskrivas som en mild 

form av fobi men man är rädd för väldigt många saker istället. Min Atypiska depression gör 

att jag får många kroppsliga symptom. Jag blir väldigt trött och orkeslös. Kroppen känns 

tung och man blir väldigt snabbt helt uttömd på energi. Jag har även haft stora problem med 

självskador.”- Emma  

I citatet ovan beskriver hon själv sina diagnoser med egna ord. Emma har diagnoserna 

Asperger
10

, ADD
11

, GAD
12

, panikångest samt Atypisk depression Emma kände sig alltid 

annorlunda. Redan vid 6 års ålder började hon att nypa sig själv och efter några år även bita 

och riva sig själv. Vid 13 års ålder började hon att skada sig mer genom att skära sig själv och 

använde sex för att skada sig själv.  

”Jag kände att det var det ända folk ville ha mig till och att det var det ända jag 

dög till. Så jag lät gubbar och killar utnyttja mig.”- Emma 

                                                
9
 Posttraumatiskt stressyndrom innebär att du återupplever en traumatisk händelse som man har upplevt, kan vara sådant som misshandel, 

sexuellt utnyttjande eller rån. Detta kan bidra till att man drabbas av blandade känslor av skräck eller vrede när man återupplever 

händelsen(Vårdguiden, Stockholms Läns Landsting).   

 
10

 ”Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning som bland annat innebär att man har svårigheter med det sociala samspelet och begränsade 

intressen och beteendemönster”(Vårdguiden, Stockholms Läns Landsting) 
11

 Adhd är en funktionsnedsättning som innebär att man har problem med uppmärksamheten, är överaktiv och impulsiv, ADD har liknande 

innebörd men man tar bort H:et som står för hyper (Vårdguiden, Stockholms Läns Landsting). 
12

 ”Generaliserat ångestsyndrom, eller GAD efter engelskans generalized anxiety disorder, innebär att en person sällan eller aldrig kan 

kontrollera sin oro och ängslan. Det påverkar hela tillvaron för den drabbade”(Vårdguiden, Stockholms Läns Landsting).  
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När Emma var tolv år gammal valde hennes föräldrar att gå skilda vägar, detta gjorde att hon 

inte hade så bra kontakt med sin pappa. I skolan vantrivdes hon och tillsammans med andra 

tjejer skolkade hon och rökte, hon beskriver det själv som att dem var de ”klassiska 

ungdomarna” som rökte på skolgården. Emma blev mobbad i skolan, men det var inte det 

värsta. Det värsta var att lärare och rektorn sa att dem, det vill säga Johanna och dem hon 

umgicks med fick skylla sig själva. 

”Likadant var det mitt eget fel att jag blev kallad hora för man får skylla sig 

själv om man inte klär sig likadant som alla andra.”- Emma  

 

Emma mådde sämre och sämre, när hon slutade nian hade hon 96 procent frånvaro i skolan 

och icke godkänd i alla ämnen. Efter detta gick hon sedan två år på en resursskola, där hon 

kände sig välkommen och förstådd, där hon även läste upp sitt betyg. Dock fick hon sluta 

efter två år, då man egentligen bara hade rätt att gå där i ett halvår. Sedan dess har hon varit 

sjukskriven och går hos en psykolog en gång i veckan, vilket hon menar inte fungerar bra.  

Emma beskriver det som att utöver hennes diagnoser, så påverkade mobbningen i skolan 

henne mycket. Det var även mycket bråk i hemmet, vilket gjorde att hon mådde sämre. 

Föräldrarna trodde inte att hon mådde så dåligt som hon egentligen gjorde, hennes mående 

blev aldrig blev förstått då hon ofta fick höra att hon skulle skärpa sig.   

 

Emma upplever att hon inte fick något stöd under uppväxten, att hon inte fick någon hjälp 

alls. Den hjälp hon fick var av en läkare som skrev ut mediciner till henne, som dock bara gav 

biverkningar. Detta gjorde att hon hanterade situationen på det sätt hon visste bäst, att skada 

sig själv för att lindra ångesten hon hade. Hon upplevde att hon aldrig togs på allvar av de på 

Barn – och Ungdomspsykiatrin. Det talade om att hon kanske hade OCD och man påbörjade 

även en utredning av Asperger som sedan lades ner. Denna diagnos fick hon dock för ett år 

sedan på öppen psykiatrin. Hon blev inlagd på BUP och fick även gå i deras skola, som hon 

hatade för att personalen var otrevlig och hade en skrämmande taktik. Emma var även rädd 

för männen i personalen. På BUP upplevde Emma brister då hon tycker att fokusen låg fel, 

fokusen låg på tvång istället för att ta reda på varför hon mådde dåligt.  

 

Hon känner att om de hade gjort klart utredning på henne, hade hon kunnat få mer hjälp. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns i släkten och tittar man på hjälpen dem fick i 

skolan, blir hon ledsen över att hon aldrig fick samma chans. Hade hon fått sin diagnos i 

högstadiet hade hon kunnat få särskild hjälp. 
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Idag är Emma 21 år gammal och sjukskriven sedan 3 år tillbaka. Hon bor tillsammans med sin 

fästman samt tre katter och en hamster. 

5.1.3 Sanna 

Sanna har inte fått någon diagnos ställd, men beskriver det som att hon periodvis har mått 

väldigt dåligt. Allt har varit väldigt upp och ner, hon har hamnat i djupa svackor och varit 

deprimerad under en längre tid vilket har bidragit till att hon har utvecklat ett 

självskadebeteende som har varit hennes sätt att hantera det på.  

 

Sanna har vuxit upp med båda sina föräldrar och beskriver det som att hon har haft en bra 

uppväxt. Hennes mamma är bipolär, vilket har gjort att Sanna har fått ta stort ansvar. Hade de 

varit skilda tror Sanna att det hade varit värre för henne, att hon hade påverkats av det.  

”För min pappa är ju frisk och har alltid stannat kvar, så det har varit en 

trygghet i min familj, hade jag bott med pappa hade jag varit orolig för mamma och hade jag 

bara bott med mamma hade jag fått ett större ansvar. Jag har ändå fått ta mycket ansvar, men 

är glad att de bor ihop”- Sanna.  

 

I skolan dolde Sanna sitt dåliga mående, på högstadiet var hon glad men hade ändå en kaxig 

fasad. När hon började på gymnasiet började hennes dåliga mående synas allt mer och mer, då 

blev hon trött på att folk alltid antog att hon var glad. Dock visste inte Sanna hur hon skulle ge 

uttryck för sina känslor eller att säga jag mår inte så bra. Detta var en sämre period i hennes 

liv, hon struntade i skolan och började dämpa sitt mående genom sitt självskadebeteende och 

alkohol.  

”Man kan ju undra varför man gör något självdestruktivt istället för något 

konstruktivt för att hantera sina problem, och det är ju också självbilden man skapat av sig 

själv. För det hade jag ingen alls, för jag är inte värd något alls och jag var inte bra, då ville 

man lösa det på ett negativt sätt för att få ut det.”- Sanna 

 

Vad som bidrog till att Sannas dåliga mående, har hon svårt att förklara, men hon beskriver 

det som att hon är en person med väldigt starka känslor. Sanna känner inte igen sig i bilden av 

att vara psykisk sjuk och jämför sig inte med dem. Hon menar på att det som hon inte har är 

rätt utrustning för att kunna hantera sina starka känslor.  
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”Jag har mycket starka känslor inför allt, så när jag stött på saker som jag tyckt 

varit jobbiga så blir det ännu jobbigare, kan inte hantera det. Och det var väl därför jag 

började hitta på tillexempel att göra mig illa eller drack när jag var yngre eller så” – Sanna 

 

När hennes vänner började märka att hon mådde dåligt visste de inte hur de skulle hantera det, 

men hjälpte henne så bra de kunde utifrån sina egna förutsättningar. Dessa vänner umgicks 

hon med utanför skolan, då hon beskriver det som hon endast hade ytliga vänner i skolan, och 

känner att hon alltid har fått stöd från dem. Vid 17 års ålder tog Sannas kompisar med henne 

till ungdomspsykiatriska mottagningen (UPM), dock beskriver Sanna det inte som någon 

positiv upplevelse då fokusen i samtalen kretsade kring hennes mamma samt Sannas uppväxt 

snarare än på det som Sanna själv ville prata om. På UPM frågade de hur hon hade gjort sig 

illa, och hon visade och fick svaret ” Jaha, du har bara rispat dig”, detta bidrog till att hon 

skadade sig själv mer, det kickade igång hennes tankar att man behövde skada sig mera för att 

få hjälp. Redan när hon var 13-14 år tog hennes mamma med Sanna till mammans psykolog, 

detta var en negativ upplevelse då mamman fick komma in efter samtalet för att de skulle 

tillsammans diskutera vad som hade sagts mellan psykologen och Sanna. 

 

Sanna beskriver det som att när hon behövde stödet som mest, på högstadiet, så fick hon inget 

stöd. När hon väl började på gymnasiet så kände hon att hon fick stöd av en lärare på skolan, 

men den riktiga hjälpen som hon menar på kom när hon sedan bytte skola och fick kontakt 

med kuratorn på den nya skolan. Där upplevde hon att hon fick det stöd hon behövde.  

 

Efter ett självmordsförsök kom Sanna i kontakt med vuxenpsykiatrin, där hon fick välja 

mellan att bli inlagd eller att prata med en psykolog. Hon valde att träffa en psykolog, vilket 

hon beskriver blev en positiv kontakt. Dock hade hon en privat läkare sedan innan, vilket 

gjorde att hon behövde göra ett val, då hon inte kunde vara inskriven i både den allmänna 

vården och privata vården.  

 

Idag håller Sanna på att lära sig att leva med sitt beteende, hon menar att det är viktigt för 

henne att ha någon som hon kan bolla sina tankar med. Detta för att få höra sina tankar högt 

och förstå hur konstigt det låter. Nu försöker hon hitta andra alternativ som inte är lika farliga 

för att dämpa sin ångest, till exempel smätta sig med gummiband eller banka i väggen. Sanna 

har även haft mycket hjälp utav böcker hon har läst, böcker som handlar om varför man 

skadar sig själv snarare än hur man skadar sig själv. Hon har även fått hjälp via ett forum på 
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internet, där man kan dela med sig av sina egna erfarenheter och själv få tips på hur man kan 

lindra sin ångest på ett annat sätt än att skada sig själv.  

 

Mycket måste förbättras för unga tjejer som mår dåligt, menar Sanna, det är viktigt att fånga 

upp dem i tid. Hon menar på att personal på skolor eller vuxna överhuvudtaget, måste lära sig 

hur man ska hantera problemet med ungdomar som mår dåligt. Sanna anser att sjukvården 

borde lyssna mer på personer som har tagit sig ur sitt problem, detta för att ta lärdom av det. 

Sanna är idag 22 år gammal och bor hemma hos föräldrarna. För tillfället gör hon praktik på 

ett dagis som hon fått via arbetsförmedlingen. Hon beskriver sin tillvaro idag som någorlunda 

bra, hon har börjat öka upp sina arbetstimmar.  

5.2 Instanserna 

Vi har även här valt att dela upp det utifrån tre teman för att få det mer överskådligt, ökning, 

orsaker och hjälp. Inom temat orsaker tar vi upp varför nyckelpersonerna tror att kvinnor 

skadar sig själva. Nästa tema ökning vill vi se om nyckelpersonerna har sett någon ökning 

kring den psykiska ohälsan bland unga kvinnor. Det sista temat hjälp belyser vad 

nyckelpersonerna gör för att hjälpa kvinnor med psykisk ohälsa.  

5.2.1 Ökning  

”Ja, vi ser att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar. Hos tjejer är det mest depression och 

ångest. Alltfler söker för att få veta om de har någon annan form av neuropsykiatriska 

funktionshinder, som ex Autistiska drag (ex. Asperger syndrom)” - UPM 

Överlag svarade nyckelpersonerna att de kan se en ökning kring den psykiska ohälsan bland 

unga kvinnor. De beskriver det som att det händer mycket kring unga kvinnor i åldrarna 14-

20, mer än vad det gjorde förr. Nyckelpersonerna menar på att det ställs mer krav på 

kvinnorna, och det finns ofta en ovisshet om framtiden beträffande bostad och arbete med 

mera. De ungdomar som kommer in till instanserna, har olika psykiatriska sjukdomar. 

Exempelvis självskadetjejerna, anorektikerna, apatiska flyktingbarn, steroidkillarna, 

psykoserna. Dock är det olika på instanserna då kuratorerna mer finns där för att stötta elever 

på skolan, de har inte samma kunskap som de personer som arbetar på de övriga instanserna.  
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5.2.2 Orsak 

”Många säger ju, en del har sagt att dom ju, att dom börjat skära sig då för att dom vill dö. 

Tanken är att de vill dö, de har sån ångest och vill dö, men sen när dem börjar skära sig så 

känns det liksom, det gör ont, men så kommer ändå den här upplevelsen av befrielse.”  

Citatet ovan, beskriver vad en skötare på Barn-och ungdomspsykiatrin säger om varför de 

väljer att skada sig själva. När det gäller varför de unga kvinnorna skadar sig själva är alla 

instanser eniga om att det är för höga krav på kvinnorna i dagens samhälle. Detta tar uttryck i 

exempelvis de skönhetsideal som ska följas, den hastiga utvecklingen som sker i form av ny 

teknik att du hela tiden måste vara uppkopplad och följa med i det senaste som sker menar 

instanserna på. De tar även upp hur media vänder sig till unga kvinnor, där man kan läsa om 

alltifrån hur du kan gå ner i vikt till skönhetsoperationer.  

”Bara du läser en tidning kan det stå hur du går ner i vikt. Tappa sex kilo på tre 

veckor . Det handlar ju så mycket om utseendet och dem kan ju inte slåss mot det, det är ju 

jättesvårt” – Kurator  

Nyckelpersonerna belyser att vi lever i ett ytligt samhälle, och att vi alltid eftersträvar att ha 

det bra ekonomiskt. De tar även upp att det ställs mer krav på individen i dagens samhälle 

jämfört med förr, det krävs att individens ska ta viktiga beslut i tidig ålder exempelvis vilken 

utbildning du ska välja. Av våra informanter menar en att unga kvinnor, eller ungdomar 

generellt inte är utvecklade till att ta dessa beslut så tidigt. Vidare tar de även upp att man ska 

vara på ett visst sätt som tjej, vilket de menar på bidrar till att unga kvinnor har högre 

prestationskrav på sig. 

”De ska vara med i det mesta, prestera det mesta, vara duktig, det blir för 

mycket. Du klarar inte av att uppfylla det här, alla förväntningar.” – Skötare BUP  

 

Sedan pratar de även om familjesituationen, hur den kan påverka. De pratar om rutinerna 

inom familjen, betydelsen av hur viktigt det är. Hur vidare föräldrarna finns där för sina barn 

eller inte, då det i dagens samhälle kan vara viktigt att bygga upp en karriär snarare än att 

finns där för familjen. De nämner även hur familjemönster ser ut, att det är allt fler 

skilsmässor, där barnen kommer i mellan när exempelvis mamman eller pappan skaffar ny, 

dock gäller detta inte i alla fall. Så en viktig nämnare i det hela är familjen.  

 

Dessa faktorer som vi nämnt ovan menar nyckelpersonerna bidrar till att de unga kvinnorna 

utvecklar en form av ångest, oro eller depression, vilket informanterna senare menar på kan 
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leda till att de börjar skada sig själva för att dämpa sin ångest. Det är ett sätt att försöka avleda 

psykisk smärta till fysiskt smärta. 

5.2.3 Hjälp 

Våra informanter kommer i kontakt med ungdomar på ett eller annat sätt genom deras 

verksamhet, där de erbjuder olika former av hjälp. På Ungdomspsykiatriska mottagningen 

(UPM) erbjuder dem olika former av psykoterapi för kortare period, när det behövs längre 

behandling skickar dem vidare patienten till Barn – och Ungdomspsykiatrin (BUP) eller 

Vuxen psykiatrin. Behandlingen som utförs på UPM innebär individualterapi som även 

kombineras med föräldrasamtal och ibland även medicinering mot ångest och depression.  

 

Till Barn – och Ungdomspsykiatrins akutmottagning vänder sig unga kvinnor när de är i akut 

behov av vård. Ungdomarna måste må väldigt dåligt när det kommer till BUP, de måste vara 

en fara för sig själv och andra. Akutmottagningen är öppen dygnet runt, och när de andra 

mottagningarna är stängda är det till akutenheten man vänder sig till när man behöver hjälp. I 

det första mötet med ungdomarna sker en intervju, detta gör man för att kunna bedöma om 

personen är i behov att läggas in eller inte. Sedan försöker BUP att arbeta med patienten inom 

den öppna vården, det vill säga i hemmet och deras vanliga miljöer. Detta gör de för att 

ungdomarna ska klara sig när de kommer ut och ska kunna vistas i en vanlig miljö. BUP 

arbetar även med kognitivbeteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT), men 

även med mycket mediciner. 

 

Kuratorerna som vi har intervjuat hjälper ungdomarna när dem mår dåligt, dem finns där och 

stöttar ungdomarna. Men skulle det vara så allvarligt att kuratorerna inte har den behörighet, 

skickar dem vidare ungdomarna till instanser som har mer erfarenheter kring ämnet. I vissa 

fall följer kuratorerna med eleverna till de instanser som kan bidra till mer hjälp. Kuratorerna 

försöker kartlägga varför ungdomarna mår dåligt, börja bearbeta problemet för att kunna se 

vad som ligger bakom deras mående. Ibland krävs det även att kuratorerna måste ta kontakt 

med föräldrarna, främst i de fallen där eleverna är under 18 år. Viktigt att belysa är att dem 

finns där som stöd istället för att behandla ungdomarna. Det läggs stor vikt vid relation, för att 

få eleverna att känna en trygghet.  
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6. Analys  

Som vi nämnde inledningsvis i vår uppsats, är syftet att få en ökad förståelse varför unga 

kvinnor mår så dåligt, samt varför de väljer att skada sig själva. Detta genom att ta del av 

kvinnornas egna berättelser, samt erfarenheter från personer som möter unga kvinnor i sin 

vardagspraktik. Med deras berättelser hoppas vi kunna uppmärksamma vad man kan göra för 

unga kvinnor som mår dåligt.  

 

I vår empiri har vi försökt få svar på frågorna;  

- Vad är det som påverkar att unga kvinnor mår så dåligt att de skadar sig själva?  

- Varför väljer unga kvinnor att skada sig själva?  

Dessa frågor kommer även att ligga till grund för analysen, där vi kommer att försöka besvara 

dem utifrån det material vi har samlat in. Här i analysen knyter vi samman resultatet med de 

teorier vi valt, samt att vi tar hjälp av tidigare forskning för att kunna väga upp vårt material.  

 

I bakgrundskaptitel visar vi statistik från Socialstyrelsens samt från BRIS där man rapporterar 

om hur den psykiska ohälsan har ökat. Dock är det svårt att hitta faktorer som visar på vad det 

är som bidrar till att den psykiska ohälsan har ökat. Det faktorer som uppkommer i 

exempelvis Evelina Landstedt’s avhandling (2010) är de höga kraven som ställs på ungdomar, 

samt vilken betydelse sociala relationer har för individen som bidrar till en ökning av den 

psykiska ohälsan. Utifrån detta vill vi försöka förstå förändringen som kan ha uppkommit i 

samhället, det vill säga övergången från ett traditionsstyrt samhälle till ett mer individualiserat 

samhälle.  

 

I och med den förändring som sker i samhället menar Beck att vi inte är lika bundna till 

traditionerna eller de mönster som finns, jämfört med förr i tiden.  Detta bidrar till att 

individerna nu måste ta egna beslut i frågor där det gäller sin livssituation (Beck & Beck-

Gernsheim 2008:202f). En tradition som fanns förr var den stereotypa familjen, där familjen 

bestod av två föräldrar. Detta är något som har förändrats i dagens samhälle. Giddens bygger 

sin teori utifrån bland annat en studie som Judith Wallerstein och Sandra Blakeslee gjort, där 

de belyser skilsmässor och omgiftens betydelse för individen. De undersökte sextio 

parföräldrar och barn under en tid på tio år för att se om de har påverkats av skilsmässor. Det 

belyser att det blir en kris i personernas personliga liv, vilket innebär en kris som påverkar 

tryggheten och som sedan kan bidra till ångest och psykiska störningar (Giddens 1997:19f). 
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Vilket vi kan koppla till Beck som menar på att deras livssituation förändras, dessa individer 

måste nu ta mer ansvar än innan i och med att traditionerna bryts.  Dessa traditioner som bryts 

inom familjen, kan leda till att individen kommer att påverkas i de val som denna gör i sitt liv. 

Familjesituationen visade sig ha betydelse för våra respondenter, där det på ett eller annat sätt 

inte alltid funnits två föräldrar med i bilden. Emma förklarade att hennes föräldrar valde att 

skilja sig när hon var 12 år gammal, vilket gjorde att hon inte hade så bra relation med sin 

pappa. Även Johannas föräldrar valde att skilja sig, och hennes pappa bildade ny familj. Detta 

gjorde att Johannas pappa hade mindre tid för henne. 

 

Heidi Carlerby (2012) har undersökt etnicitetens och samhällsklassens betydelse för ohälsa 

bland barn i årskurs fem till nio. Det visade sig att familjesituationen var en faktor som 

påverkade den psykiska ohälsan, där barn med ensamstående föräldrar löpte större risk att 

drabbas av detta främst bland tjejer
13

. Detta kan bidra till att individen inte har fått den 

grundläggande tryggheten som behövs i barndomen, vilket kan skapa konsekvenser för 

individen senare i livet. Denna trygghet grundar sig på en tillit som individen ska skapa till 

andra individer, vilket Giddens menar på är viktigt för att skapa en stabilitet i individens 

tillvaro. Tilliten kallar Giddens den ontologiska tryggheten och skapar ett skydd för individen 

mot olika händelser som individen inte annars hade gjort. Individerna upplever tilliten på 

olika sätt och tryggheten är grundad på hur individen hanterar olika val som denne måste 

göra.  

 

Alla våra informanter har inte fått denna tillit och trygghet under barndomen, som Giddens 

menar är viktig, exempelvis beskriver dem att det har varit mycket bråk i familjen, vilket har 

bidragit till en kaotisk barndom. De har inte haft något stöd hemifrån eller som de beskriver 

det, ingen trygg plats, varken hemma eller i skolan. Johanna beskriver det som att all tid gick 

åt till systern och till föräldrarnas egna liv, hon upplevde att hon var helt ensam och inte hade 

något skyddsnät. Hon kände sig aldrig säker någonstans och i skolan kände hon sig dum och 

värdelös. De faktorer som vi tidigare nämnt, bråk i familjen, inget stöd hemifrån samt inte ha 

någon trygg plats, bidrar till konsekvenser i de val som individen står inför under sin livstid, 

vilket kan påverka deras mående och ångest kan uppstå då de inte vet hur de ska hantera 

valen.  Val som individen kan ställas inför kan exempelvis vara val av utbildning samt arbete.  

                                                
13 http://genus.se/meromgenus/teman/halsans+villkor/aldrig-smal--snygg-eller-sexig-nog/ 
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”Det här att man ställer större krav på ungdomar än vad man rent biologisk är 

utvecklad för. Det tror jag också, det glömmer man ju ibland, alltså alla val man ska göra och 

hjärnan inte är utvecklad förrän vad dem nu säger 20 år eller ännu mer ibland.” – Kurator 

Dessa val, är något som alla nyckelpersoner som vi har haft kontakt med, tror kan påverka de 

unga kvinnorna. De menar på att det sätts större press på kvinnorna då de måste göra olika val 

i tidig ålder, vilket de inte är utvecklade för att göra. Detta kan bidra till att det uppstår en viss 

form av oro då de inte vet hur de ska hantera valen och de nya situationerna de hamnar i. För 

att dämpa denna ångest eller oro, börjar dem skada sig själva för att dem inte vet hur de ska 

hantera situationen, då det har varit brist på trygghet i barndomen (Giddens 1997:48f). Dessa 

val kan även innebära val av livsstil, vilket Giddens menar är individens handlingssätt, 

umgängesmiljöer och klädvanor med mera (Giddens 1997:101f). Detta tar uttryck i sådant 

som en kurator menar är skönhetsideal som ska följas, den hastiga utvecklingen och att du 

hela tiden måste vara uppkopplad, det vill säga på internet och alla nya mobiltelefoner som 

kommer.  

 

”Under 9ans gång så hade jag även utvecklat anorexi och bulimi svåra 

alkoholproblem, allt för att kunna hantera min ångest och det faktum att jag kände mig 

otroligt värdelös. Nu kände jag mig äntligen fin och vacker, fick otroligt många positiva 

kommentarer från min mamma.” – Johanna 

Det finns olika aspekter kring hur man ska förstå varför unga kvinnor skadar sig, en annan 

förklaring kan då vara den press som ställs på de unga kvinnorna då genom media, skolan och 

så vidare. Nyckelpersonerna belyser hur media förskönar bilden av hur kvinnor ska vara och 

riktar sig ofta till unga kvinnor. En del unga kvinnor kan göra nästan vad som helst för att 

känna att de passar in, vilket gör att de kan utveckla en form av ätstörning. Exempelvis 

Johanna beskriver att hon kände sig värdelös och hon började skada sig själv genom anorexi 

och bulimi, då kände hon sig vacker. 

 

Utifrån hur Nina Björk beskriver om hur media framställer kvinnan, vilket hon menar på 

bidrar till att skapa kön, kan vi koppla det till de skönhetsideal som nyckelpersonerna talar 

om. Detta upprätthålls utifrån den kvinnopress som Björk tar upp, där vår kvinnliga identitet 

grundar sig på smink och i modevärlden. Genom att använda dessa materiella ting kan det 

bidra till att pressen på de unga kvinnorna ökar när de ”måste” följa idealen som sätts upp i 

samhället. Vidare tar även instanserna upp att man ska vara på ett visst sätt som tjej, vilket de 

menar på bidrar till att unga kvinnor har högre prestationskrav på sig. Man kan likna detta 
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med de handlingar som Butler beskriver i sin teori, att vi skapas till kvinnor utifrån hur vi 

exempelvis klär oss eller talar detta utifrån förväntningarna kvinnorna har på sig (Björk 

1996:139). Vilket vi kan koppla, som även Björk (1996) belyser i sin bok, att vi eftersträvar 

de ideal som skapas genom media. Butlers teori menar på att vi som individer vill vi härma 

för att skapa ett ”naturligt” original. Vilket kan bidra till att de unga flickorna känner press 

från media då de vill eftersträva idealet som framställs i de olika tidningarna, då 

respondenterna på instanserna belyser det som att det finns mycket yta i dagens samhälle att 

vi alltid eftersträvar något.  

 

Frågan är då varför de unga kvinnorna väljer att hantera situationen genom att skada sig 

själva? 

Giddens talar om ångest kontra rädsla, han menar att det finns en skillnad mellan ångest och 

rädsla. Rädsla är en reaktion på ett hot och har ett konkret objekt, medan ångest känner man i 

en viss situation bortsett från objektet. Ångesten grundar sig även på individens kunskap och 

maktkänsla, detta i förhållande till den yttre verkligheten. Han menar på att ångesten är ett 

spänningsfyllt mönster, detta för att ångesten uppkommer när individen inte kan få utlopp för 

sin ångest, men måste hitta ett sätt att göra det (Giddens 1997:57). Detta likt de unga 

kvinnorna som inte har kunnat hantera sitt mående på något annat sätt än att skada sig själva. 

När de mådde som sämst var de tvungna att hitta alternativa sätt för att lindra sin ångest. 

Exempelvis Sanna som började skära sig själv och nyttja alkohol för att få utlopp för sin 

ångest, hon beskriver att hon inte visste hur hon skulle ge uttryck för sina känslor eller säga 

jag mår inte bra.  

”Jag har mycket starka känslor inför allt, så när jag stött på saker som jag tyckt 

varit jobbiga så blir det ännu jobbigare, kan inte hantera det. Och det var väl därför jag 

började hitta på tillexempel att göra mig illa eller drack när jag var yngre eller så” – Sanna 

Det var inte enbart Sanna som hanterade situationen på detta sätt, utan även Emma och 

Johanna, som beskriver det som att skada sig på olika sätt var det bästa sättet för att hantera 

situationen. Även instanserna menar att de unga kvinnorna skadar sig själva för att dämpa sin 

ångest, kvinnorna omvandlar den psykiska smärtan till fysisk smärta.  

 

Utifrån teorier om det individualiserade samhället, otryggheten, hur kön skapas och de 

förväntningar som sätt på unga flickor har vi försökt hitta faktorer som påverkar varför de 

unga kvinnorna mår dåligt och varför de skadar sig själva. Den röda tråden som vi kan se 

genom vår analys är att barndomen har betydelse för hur individen hanterar situationer senare 
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i livet, detta grundat på tryggheten. Det är även pressen som har stor betydelse för de unga 

kvinnornas mående, dock nämner främst instanserna detta då de talar om media. En annan 

faktor är även skolan, där det kanske inte har funnit någon trygget och det har ställts press på 

de unga tjejerna.  Dessa faktorer bidrar till deras dåliga mående som de måste få utlopp för. 

Då det inte vet hur de ska hantera situationen väljer dem att skada sig själva. Detta för att då 

utlopp för sina känslor med hjälp av fysisk smärta.  

 

 De faktorer som vi kan se utifrån vårt resultat kan vi relatera till Evelina Landstedt’s studie 

(2010) där hon beskriver att psykiska problem kan bero på de sociala relationerna och de krav 

och ansvarstagande som ställs på individen. Kraven kan exempelvis vara att prestera bra i 

skolan, krav på hur man ska se ut eller framtidsplaner. En viktig roll i det hela var också 

relationen till familjen och vännerna, där det visade på att ensamhet var sammankopplade till 

psykiska problem.  

 

7. Reflektion  

I början utav vår studie hade vi en förförståelse, där en mängd frågor uppkom. Exempelvis 

varför unga kvinnor mår så dåligt att de skadar sig själva? Faktorer som vi trodde påverkade 

den psykiska ohälsan var grundat på tidigare erfarenheter och forskning som vi tagit del av. 

Vi tror att de unga tjejerna skadar sig på grund av att man känner en oro eller ångest inför 

något. Något som kan ha bidragit till att de känner denna oro och ångest är pressen de känner 

från skolan och alla de andra krav som ställs på unga kvinnor i dagens samhälle.  

 

Det som vi kan se utifrån vårt material kan vi koppla till vår förförståelse, då det har visat på 

att liknande faktorer påverkar de unga kvinnornas mående. Det finns många olika förklaringar 

till varför de unga kvinnorna mår dåligt, en förklaring som vi har sett i vår studie är att 

kvinnorna kan påverkas av yttre faktorer, det vill säga media. Där de unga kvinnorna kan ta 

del av hur de ska förhålla sig till den kvinnliga normen, det vill säga hur de ska vara 

kvinnliga. En annan viktig faktor som påverkade kvinnorna var familjesituationen, där 

tryggheten inte alltid har funnits med i bilden. Det som även uppkom var de krav som ställs 

på de unga kvinnorna, hur de ska förhålla sig till samhället exempelvis i skolan. Dessa höga 

krav kan man koppla ihop med våra teorier, då Beck och Giddens talar om traditioner som 

bryts och det skapas nya mönster i samhället i och med detta. Vi tror att de unga kvinnorna 

blir allt mer individualiserade i dagens samhälle, vilket gör att de pressar sig själva för att 
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skapa en framtid. Dock är inte detta något vi kan generalisera, då vi är medvetna om att vår 

studie inte är tillräcklig bred för att kunna göra detta. För att kunna generalisera vår studie 

hade vi behövt fler respondenter bland de unga kvinnorna. Hade vi haft möjligheten och tiden 

att intervjua fler kvinnor, anser vi att vi hade fått en bredare bild av problemet.  

 

Andra saker som vi reflekterar kring angående arbetets gång är att vi gärna hade haft 

möjligheten att göra alla intervjuer muntliga. Då det hade varit lättare att ställa följdfrågor, 

vilket även hade bidragit till en bredare bild av analysen. Dock anser vi att använda sig av 

bloggar för att hitta respondenter var ett bra arbetssätt. Detta eftersom att respondenterna 

redan har valt att dela med sig av sina berättelser, vilket bidrog till att de kanske hade lättare 

att berätta det en gång till.  

 

Har vi då fått svar på den problematik som vi ställde inledningsvis? Ja, utifrån de 

förutsättningar vi har haft under arbetets gång, har vi genom denna kvalitativa studie hittat 

förklaringar som påverkar den psykiska ohälsan bland unga kvinnor. Samt som det visar inom 

olika rapporter och som även uppmärksammas i dagens samhälle, sker det en ökning när det  

gäller ungdomars psykiska ohälsa.  

Att skära sig, eller skada sig på ett eller annat sätt för att lindra sin ångest eller oro är något 

som ingen ska behöva utsätta sig för. Därför är detta viktigt, vilket även de unga kvinnorna 

har nämnt, att det uppmärksammas.  

 

Vi anser att hjälpen behöver komma i tid, vilket vi inser kan vara svårt, då vi tror att många 

hamnar i mellan och aldrig uppmärksammas. Ibland kan det hjälpa med en klapp på axeln 

eller en enkel fråga som ”Hur mår du?” för att hjälpa en individ, detta kan bidra till att denne 

har blivit sedd, eller rättare sagt känner sig sedd. Kanske är detta en person som håller allt 

inom sig, som tar ut det på ett destruktivt sätt, men klappen på axeln kan bidra till en trygghet 

som hjälper personen att öppna sig. Vi tycker även att det är viktigt att man tar sig tid att 

lyssna på de unga kvinnorna som mår dåligt, de som väljer att komma och prata. Vilket även 

kvinnorna har belyst i sina intervjuer att ibland ville de ha någon att prata med, då de inte 

alltid fanns någon vuxen till hands. Detta tycker även vi är viktigt, att de vuxna tar en roll i 

ungdomarnas liv, för att finnas till för att stötta och hjälpa.  

 

De arbetande på instanserna gör ett stort arbete, men de har inte möjligheten att hjälpa alla, 

fast man önskar det. Detta för att det inte finns resurser till detta, samt att på vissa instanser så 
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är det lång väntetid, vilket bidrar till att många inte hinner få hjälpen i tid. För vissa eskalerar 

även deras självdestruktiva beteende för att de tror att de måste skada sig mera för att få hjälp, 

de måste på något sätt utmärka sig. Att själv söka hjälpen är något som kan vara svårt, det är 

inte alla ungdomar som vågar ta det steget. Detta kan bidra till att de inte uppmärksammans.  

Vi hoppas att vi genom vår studie kunna uppmärksamma en liten del av det stora problemet 

av den psykiska ohälsan som finns i dagens samhälle.  

 

Vi anser att ingen kan göra allt, men alla kan göra något! 
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1- Intervjuguide Unga kvinnor  

 

Besvara gärna frågorna så utförligt du kan. Kom ihåg att du är helt anonym och väljer helt 

själv vilka frågor du vill besvara.  

Tack på förhand!  

 

 Kan du berätta om din livssituation och hur du lever idag? 

 Vilken typ av psykisk ohälsa hade/har du? 

 Skulle du kunna berätta lite om din barndom? Det vill säga hur du upplevde den 

alltifrån att komma i tonåren till att börja högstadiet eller gymnasiet? Hade du många 

vänner eller var du ensam där? 

 Vad var det som påverkade att du mådde dåligt? 

 Kan du berätta lite om hur du hanterade din situation, vilka upplevde du att du hade 

stöd från osv? 

 Hur gjorde du för att förändra din livssituation eller hur har du lärt dig att leva med 

det? 

 Fick du den hjälp du behövde av de olika instanserna, exempelvis BUP? 

 Hur upplevde du deras bemötande? 

 Upplever du att du hade kunnat få hjälp på något annat sätt? 

 Tycker du att något kan förbättras för att hjälpa andra unga tjejer? 
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide instanserna  

 

Besvara gärna frågorna så utförligt du kan. Kom ihåg att du är helt anonym och väljer helt 

själv vilka frågor du vill besvara. 

Tack på förhand! 

 

 Vilken instans arbetar du på? 

 Vilken befattning har du? 

 Hur länge har du arbetat? 

 Vilka ungdomar vänder sig hit? 

 På vilket sätt kommer du i kontakt med ungdomarna? 

 Vad gör ni i verksamheten för att hjälpa ungdomar med självdestruktivt beteende? 

 Tycker du att något bör förändras för att hjälpa dessa ungdomar? 

 Enligt en rapport vi har fått tillgång till, kunde man läsa om en ökning av psykisk 

ohälsa bland unga tjejer. Är detta något som du har märkt av? 

 Vad är din uppfattning om varför unga kvinnor skadar sig själva?  

 Är det så att man kan se något mönster kring detta?  

 Är detta något som förändra över tid, eller är det bara det att problemet 

uppmärksammas mer och mer?  

 


