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Abstract  

 

Purpose: The purpose is to illustrate the phenomenon of self-harm from a social psychological and 

sociological perspective. The purpose is furthermore to examine the role social relationships play in 

the individuals´ self- imagine and what role does identification play for anyone who harm 

themselves? We want to examine in what way social relationships are important and how they 

function for individuals who harm themselves, both once they have started to harm themselves, and 

if the relationships in any part caused the cutting to begin with.  

 

Questions: How do individuals shape their identity based on self- harm? Which self-image do 

individuals have who self-harm? Is there anything in the person's previous social relationships that 

have caused them to begin to hurt themselves?  

 

Method: In this paper we have analyzed five autobiographies. We have used open coding from 

grounded theory as analytical method and subject positions based on discourse analysis.  

 

Theory: We have used the Cooley concepts looking glass self, Foucault's theory of power, Giddens' 

concept of ontological security and existential anxiety.  

 

Results and Analysis: We found six different categories that we thought were central. These were 

negative self-image, guilt, lack of family support, negative experiences of others' views, the 

protective identity as self- harmer and insecure social relationships in school.  

 

Conclusion: The self-harming is a very complex behavior. In this paper we have found that social 

relationship has a major influence on if a person begins to develop self-harm. The negative social 

impact on social relations in childhood plays a particularly important role and affects the 

individual's identity and self-image. Identity was both linked to the development of a negative self-

image and difficulty to stop harm themselves when upset, it was the thing they identified with and 

which gave them security. 

 

Keywords: self-harm, socialpsychology, identity, social ties, cutting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning  

 

Syfte: Syftet är att belysa fenomenet självskadebeteende ur ett socialpsykologiskt och sociologiskt 

perspektiv. Vidare är syftet att undersöka hur de sociala relationerna har påverkat deras självbild 

samt att belysa deras självskadebeteende utifrån självbilden. Vilken roll har identifiering spelat för 

den som skadar sig själv? Vi vill undersöka sociala relationers betydelse och funktion för 

individerna som skadar sig själva, både när de väl har börjat skada sig och om de sociala 

relationerna hade betydelse för när de började skada sig. Det vill säga, hur det sociala påverkat 

personernas självbild och identitet utifrån självskadebeteendet.  

 

Frågeställningar: Hur formar individerna sin identitet utifrån sitt självskadande? Vilken självbild 

har individerna som skadar sig själva? Är det något i dessa personers tidigare sociala relationer som 

har påverkat att de har börjat skada sig själva? Har normer påverkat individerna i sitt 

självskadebeteende.  

 

Metod: I denna uppsats har vi analyserat fem stycken självbiografier. Vi har använt oss av öppen 

kodning från grounded theory som analysmetod och subjektspositioner utifrån diskursanalys.  

 

Teori: Vi har använt oss av Cooleys begrepp spegeljaget, Foucaults teori om makt, Giddens 

begrepp ontologisk trygghet och existentiell ångest.  

 

Resultat och Analys: Vi kom fram till sex olika kategorier vi tyckte var centrala. Dessa var negativ 

självbild, skuld, bristande familjestöd, negativa upplevelser av andras syn, den skyddande 

identiteten som självskadare och otrygga sociala relationer i skolan.  

 

Slutsats: Självskadebeteende är ett väldigt komplext beteende men vi har i denna uppsats funnit att 

det finns en stor risk att en person börjar utveckla självskadebeteende på grund av negativ social 

påverkan. Sociala relationer i barndomen har extra stor betydelse och påverkar i stor grad 

individens identitets- och självuppfattning. Identitet var både kopplad till utvecklande av en negativ 

självbild samt svårigheter att sluta skära sig. Personerna identifierade sig med skärandet och det gav 

dem trygghet.  
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1. Inledning  
 

Vi lever idag i ett samhälle som är präglat av existentiella frågor om hur man ska leva eller vem 

man är. Det finns inga stabila sanningar om hur livet ska levas utan individen själv måste besluta 

hur denna ska kunna få ut mest av sitt liv. Att människor ska vara lyckliga och välmående är något 

det strävas mer än någonsin efter.  Individer belamras med tips och råd om hur de ska leva för att 

må bra (Johansson 2006:15). 

 

Det är samtidigt ett faktum att trots alla idéer och handlingsplaner som upprättats för att människor 

ska må bra i samhället, så finns det individer som avviker och mår psykiskt dåligt. En grupp som 

utgör den avvikande normen är personer som skadar sig själva. Forskningen som finns om 

självskadebeteende idag täcker eller förklarar inte fenomenet på ett tillfredställande sätt.  Det finns 

begränsad forskning om självskadebeteende, speciellt forskning som placerar självskadebeteende i 

ett större sammanhang utifrån sociala relationer samt samhällets betydelse för att individer börjar 

skada sig (Johansson 2010:40–42). Därmed anser vi att ämnet är viktigt att belysa och 

uppmärksamma. 

 

Vad är det då som gör att så många unga skadar sig själva? Vad är det som gör att en speciell grupp 

är extra framträdande när det gäller att skada sig själva, nämligen tonårstjejer (Fjellman 2010:15). 

I denna uppsats har vi analyserat innehållet i fem självbiografiska böcker. Böckernas främsta 

innehåll består av författarnas berättelse om att leva med självskadebeteende. Vi vill främst belysa 

fenomenet självskadebeteende utifrån ett mikroperspektiv med fokus på sociala relationers 

påverkan på identitet och självuppfattning. Vi vill även undersöka självskadebeteende på en 

makronivå och hur normer och värderingar påverkar individer som skadar sig själva.  

 

1.1 Bakgrund 

Under 2003 började fenomenet självskadebeteende nämnas i den mediala debatten. Sedan dess har 

antalet artiklar i media ökat varje år (Johansson:2010:69). Tidigare fanns ingen diskussion om 

självskadebeteende då det inte var ett uttalat fenomen (även om det säkert existerade förr också). 

Det har även blivit en tämligen hegemonisk bild av vilka personer som skadar sig själva och varför 

de gör det.  

 

Ett exempel på detta är en artikel i Svenska dagbladet som Johansson (2010:71) tar upp i sin bok 

”det handlar om en växande grupp unga flickor som skär sig själva med rakblad eller vassa knivar 

över armar och ben. Men flickorna har ingen avsikt att ta sitt liv. De skär sig för att uppleva 

smärtan. (…) att det rör sig om ett självdestruktivt beteende är klart liksom att flickorna oftast inte 

är speciellt deprimerade.” Det finns många fler exempel på detta i media och det är nästan alltid 

unga flickor som skär sig. Enligt den bild som existerar gör flickorna det för att få uppmärksamhet 

och inte för att de mår psykiskt dåligt.  

 

1.1.1 Definition av fenomenet 

Inom både forskningen och de vetenskapliga böckerna vi har tagit del av så använder alla Armando 

Favazzas definition (1996:225). Det kommer även vi att göra i denna uppsats.  

 

Armando Favazza delar upp självskadebeteende i två olika kategorier. Dessa kategorier är socialt 

och kulturellt accepterat självskadebeteende och patologiskt självskadebeteende. Till det kulturellt 

accepterade beteendet hör olika ritualer, kroppsmodifikationer eller andra företeelser som går att 

koppla till religion, traditioner eller utseendeideal.  
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Favazza delar upp det patologiska självskadebeteendet i tre olika grader.  

1. Det allvarliga självskadebeteendet, vilket är så allvarligt att det kan få ett dödligt utfall eftersom 

självskadaren kan amputera kroppsdelar eller försöka peta ut ögon. Denna typ av 

självskadebeteende är väldigt ovanlig och förekommer oftast i kombination med en svår psykisk 

sjukdom.  

 

2. Det stereotypa självskadebeteendet, vilket kan visa sig i att personen till exempel kan dunka 

huvudet i ett bord eller slå sin arm i en vägg. Detta beteende är ofta kopplat till någon typ av 

utvecklingsstörning.  

 

3. Ytligt/medelsvårt självskadebeteende är den vanligaste formen.  Den ter sig oftast i ytliga skador 

på vävnaden i form av skär eller brännsår. Beteendet kan vara både tvångsmässigt eller impulsivt. 

Det impulsiva beteendet har tre olika kriterier och det är de vi har intresserat oss för i denna 

uppsats. 1. Du skadar medvetet din egen kropp. 2. Skadorna är inte menat i ett försök att begå 

självmord. 3. Skadornas syfte är inte att de ska vara någon form av utsmyckning (Favazza 

1996:225, 232-246).  

 

1.1.2 Förekomst 

Det råder en enighet i den litteratur vi tagit del av att det är svårt att ge en siffra på hur vanligt 

självskadebeteende är. Det existerar troligen ett stort mörkertal eftersom många personer med 

självskadebeteende inte söker vård och gömmer det för sin anhöriga (Wallroth & Åkerlund 2002, 

Åkerman 2009, Socialstyrelsen 2004 m.fl.). 

 

Det har gjorts en del studier för att försöka kartlägga förekomsten av fenomenet. De flesta av dessa 

studier är gjorda på tonåringar. Hur vanligt det är i hela populationen är i de flesta fall bara en 

uppskattad siffra. Favazza, DeRosear och Conterio (1989) gjorde en studie där de frågade 245 

collegestudenter om de någon gång hade skadat sig själva (den patologiska typen) och 34 personer 

svarade ja. Favazza (1996) uppskattar att 1 400 person per 100 000 invånare skadar sig själva varje 

år. BRIS skrev 2007 en rapport där de angav att ämnet självskadebeteende var ungefär 10 % av alla 

kontakter med barn och ungdomar (BRIS 2007:8).  

 

I Norge publicerades 2003 en stor studie med ungdomar. 7 % hade skadat sig själva under de 

senaste 12 månaderna. 10 procent av dem var flickor och 3 procent pojkar. 70% av dem som utförde 

en destruktiv handling gjorde det genom att skära sig själva (Ystgaard, M., m.fl. 2003). 

 

1.1.3 Problemformulering  

I de studier som finns i ämnet utgår de flesta från psykologisk förklaringsmodell och ett synsätt. 

Ämnet framkommer också inom omvårdnad och medicin. Forskning inom sociologi och 

socialpsykologi finns, men i mindre skala och tar mest upp olika sociala riskfaktorer såsom dålig 

uppväxt eller att personen har blivit utsatt för mobbning.  

 

Utifrån vårt perspektiv kan sociala relationer påverka en person att börja skada sig själv. Sociologin 

undersöker vad som benämns som ett socialt beteende och under vilka betingelser som människan 

beter sig på ett visst sätt. Ett socialt beteende kan ses som när en individ beter sig på ett sätt som 

medför förväntningar. Det finns regler och förväntningar som rör beteendet som till stor del styrs av 

normer och värderingar från samhället eller en bestämd grupp (Allart & Littunen 1963:12-15).  

 

Utifrån vårt perspektiv kan sociala relationer påverka en person att börjar skada sig själv. 

Sociologin undersöker vad som benämns som ett socialt beteende och under vilka betingelser som 

människan beter sig på ett visst sätt. Ett socialt beteende är när en individ beter sig på ett specifikt 

sätt vilket medför förväntningar. Det finns regler och förväntningar som rör beteendet som till stor 
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del styrs av normer och värderingar från samhället eller en bestämd grupp (Allart & Littunen 1963 

s.12-15).  

 

Detta är vad vi i denna uppsats menar med vårt sociologiska perspektiv. Hur de som skadar sig 

själva blir påverkade av de normer som finns i samhället och hur det sociala beteendet (att skada sig 

själv) påverkas av hur andra ser på dem när de bryter mot normer genom att skada sig själva.  

Med socialpsykologi avser vi den aspekt som rör individens tankar och upplevelser av sig själv 

kopplat till det sociala liv som självskadaren lever i. Kan personens sociala omgivning ha påverkat 

individen till att börja skada sig? Socialpsykologin har sitt ursprung i psykologin och sociologin och 

tar med det upp aspekter om hur individen känner i olika situationer och hur normer och värdering 

kan påverka individens känslor och beteende. Med socialpsykologiska förhållningssätt kan 

forskaren studera den sociala världen på en mikronivå (individens egna känslor, beteende och 

handlingar utifrån det sociala) och på en makronivå (hur olika normer och värderingar i samhället 

påverkar individen) (Carle & Nilsson m.f.l:2006:265). Med en socialpsykologisk utgångspunkt tror 

vi självskadebeteende kan analyseras och förklaras på ett bra sätt.  

 

Då självskadebeteende är ett komplext beteende tror vi att det skulle tjäna på att analyseras utifrån 

ett socialpsykologiskt perspektiv. Vi anser att ämnet kan vidgas och ges en bättre förklaring om mer 

forskning får bedrivas på socialpsykologisk grund. Att skriva ur ett socialpsykologiskt och 

sociologiskt perspektiv kan ses som extra relevant då vi vill belysa och förstå fenomenet 

självskadebeteende ur individens synvinkel men också hur de sociala påverkar på både mikro och 

makronivå. Vi vill med andra ord undersöka en psykologisk aspekt (självskadebeteende) i relation 

till det sociala. 

 

Vår socialpsykologiska utgångspunkt är att identiteten och självuppfattning inte finns från början 

utan skapas i samspelet med omgivningen. Hur vi ser på oss själva och vilken identitet vi utvecklar 

beror därför på hur andra bemöter oss. Med en negativ bild sker processer inom individen vilket kan 

påverka individen in i ett självskadebeteende (Giddens 2007:67). Vi anser dock inte att identitet och 

självuppfattning är samma sak även om de är tätt sammanlänkade och påverkar varandra. Identitet 

handlar om vad vi anser är oss själva eller olika företeelser vi kan identifiera oss med medan 

självuppfattning handlar om hur vi ser på oss själva och vad vi har för egenvärde.  
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2. Syfte 
 

Syftet är att belysa fenomenet självskadebeteende ur ett socialpsykologiskt och sociologiskt 

perspektiv. Vi vill undersöka vad de som skadar sig själva har för självbild och hur de identifierar 

sig själva utifrån självskadebeteende. Vi vill undersöka sociala relationers betydelse och funktion 

för de individer som skadar sig själva både före och efter självskadebeteendet uppkom  

 
2.1 Frågeställningar 

Hur formar individerna sin identitet utifrån sitt självskadande? Vilken självbild har individerna som 

skadar sig själva? Är det något i dessa personers tidigare sociala relationer som har påverkat dem att 

börja skada sig själva? Har normer påverkat individerna i sitt självskadebeteende?   

 

2.2 Avgränsningar  

Den första avgränsningen vi gjorde var att välja att analysera självbiografier istället för intervjuer. 

Denna avgränsning medverkar till att påverka empirin eftersom texten redan är skriven och vi 

endast kan påverka den genom val av böcker. Biografierna beskriver självskadarens perspektiv och 

syn på verkligheten. Detta påverkar i hög grad empirin och materialet skulle antagligen ha 

uppfattats annorlunda om vi hade läst material som en vårdare eller om en närstående hade skrivit. 

Anledningen till att vi valde att läsa biografier skrivna av unga tjejer och t.ex. inte män eller vuxna 

var främst att vi inte kunde hitta biografier skrivna av andra än unga tjejer. Då vi ville ha personer 

från samma kultur avgränsade vi oss till självbiografier skrivna på svenska. Vi hittade totalt fem 

självbiografier och beslöt oss för att använda oss av samtliga. 

 

2.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en dikt som vi tolkar som att den beskriver självskadebeteende 

Kapitel 1, Inledning behandlar hur samhället idag är kopplat till självskadebeteende och hur bilden 

av självskadaren framställs i media. Kapitlet behandlar även en förklaring till varför 

självskadebeteende är intressant att studera och den definition av självskadebeteende som vi valt till 

uppsatsen samt vilka typer av självskadebeteende som finns. Efter det följer ett stycke om hur 

vanligt självskadebeteende är. Bakgrunden avslutas med en problemformulering om varför det är 

intressant att studera självskadebeteende ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Kapitel 2: Studiens 

syfte som handlar om den sociala världens påverkan på självskadebeteende, studiens avgränsningar 

och frågeställningar.  

 

Kapitel 3: Metoden inleds med våra ontologiska och epistemologiska utgångspunkter och hur det är 

kopplat till vårt val av metod. Vi valde att använda oss av grounded theorys öppna kodning som 

analysmetod och subjektspositioner från diskursanalysen. Efter det framställs en beskrivning av de 

metoder vi valt, sedan följer det urval vi gjorde och beskrivning av de självbiografier vi har 

analyserat. Vi valde att analysera fem biografier som är skrivna av unga tjejer vilka har skadat sig 

själva. Därefter följer en genomgång av hur vi genomfört studien och analysen, de etiska aspekter vi 

har tagit ställning till i studien och hur vi ser på validitet och reliabilitet. Vi avslutar metodkapitlet 

med ett stycke om vår förförståelse. I kapitel 4 tar vi upp de teoretiska utgångspunkter som vår 

analys är baserad på. I kapitel 5 presenteras den tidigare forskningen av självskadebeteende 

indelad i olika kategorier 

 

Kapitel 6: Uppsatsen avslutas med resultat/analys och en slutsats om våra resultat. Vi kom fram till 

att den sociala påverkan på självskadebeteende var stark främst i avseende av att utveckla 

självskadebeteende.  Uppfattningen av sig själva och hur de formar sin identitet var en gemensam 

nämnare hos alla informanterna.  
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3. Metod 
 

Utifrån våra ontologiska och epistemologiska utgångspunkter kom vi fram till att vi ville göra en 

kvalitativ studie, och detta var vår utgångspunkt redan innan vi började diskutera vilket ämne vi 

ville studera. Mason, J (2002: 62-64) poängterar att det är viktigt att forskaren först ser till vilken 

ansats som skall användas innan man börjar fundera på ämne eller frågeställningar. Detta beror på 

att forskarens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter är grundläggande för vilken typ av 

kunskap som forskaren anser går att få fram, med vilken metod och med vilken forskningsfråga som 

kommer att användas. Det är viktigt för att kunna säkerställa att forskaren verkligen kommer att 

undersöka det hon vill undersöka och för att det ska gå att se ifall hon har gått tillväga på ett korrekt 

sätt. Hur forskaren ser på människan och hur kan människans beteende studeras?  

 

3.1 Ontologiska utgångspunkter 

Ontologi betyder teori om det existerande och behandlar hur forskaren tror sig kunna finna kunskap 

(Widerberg, K 2002: 27). Ett enkelt exempel skulle kunna vara att forskaren anser att människor är 

sociala varelser först och individer sen. Widerberg använder sig av exemplet om människan ses som 

unik eller som vilket däggdjur som helst. Är människan unik så krävs mer sofistikerade metoder för 

att studera henne. I det fallet bedriver forskaren kvalitativ forskning medan den kvantitativa 

forskaren ser människan mer som ett däggdjur. Det handlar om hur forskaren ser på den sociala 

världen hon lever i, själva kontentan av den. Olika ontologiska positioner ger olika resultat på 

samma forskningsämne och då blir det väsentligt att ge det tid och intellektuell energi. Det kan 

handla om hur forskaren ser på ord som: institutioner, strukturer, produkter, konsumenter, naturen, 

gener, människor, subjekt, objekt, handlingar, tankar, saker eller tid (Mason 2002:14–15). 

Vår ontologiska utgångspunkt handlar om att vi tror att det finns en kontextuell sanning som går att 

få kunskap om, genom människors berättelser av sina upplevelser och känslor. Utsagorna kan visa 

en sanning av den sociala verklighet som de som skadar sig befinner sig i men den gäller bara i en 

specifik kontext (Mason 2002:63).  

 

3.2 Epistemologiska utgångspunkter  

Epistemologi betyder teori om kunskapsproduktion och hur vi når kunskap. (Mason 2002: 16). Här 

ingår delar om hur vi ska gå tillväga för att få in den kunskap vi önskar. Widerberg skriver att 

kvantitativ forskning och kvalitativ forskning gör anspråk på olika typer av kunskap. Vilket 

kunskapsanspråk forskaren vill kunna göra, påverkas till hög grad av din epistemologiska 

utgångspunkt. Olika forskare inom olika metoder har olika svar på frågan vad som är kunskap och 

hur vi ska erhålla den. Den som forskar får fråga sig själv vad han/hon anser vara kunskap och hur 

den kan nå ”sann” kunskap samt fråga sig om det ens är möjligt (Mason 2002: 16). Vi valde 

epistemologisk utgångspunkt utifrån vår ontologiska. Eftersom vi anser att genom att ta del av en 

eller flera personers erfarenheter av verkligheten kan man få meningsfull kunskap. Vi anser att det 

inte finns någon ”riktig kunskap” utan att den är unik i en speciell kontext med olika individer och 

att alla dessa samtal kan ge intressanta aspekter till fenomenet och varför det finns (Mason 2002: 

64).  

 

3.3 Kvalitativ ansats  

Den kvalitativa ansatsen ser till karaktären eller till ett fenomens egenskaper till skillnad från den 

kvantitativa forskningsansatsen vilken mer ser till hur vanligt förekommande något är eller ifall det 

finns ett samband mellan två olika företeelser. (Widerberg 2002: 15). Då vi med denna 

forskningsfråga vill undersöka fenomenets mening för personer med självskadebeteende och vilka 

känslor och tankar som är förknippade med beteendet och inte är intresserade av dess förekomst, så 

blir den kvalitativa ansatsen mest relevant enligt Widerberg (2002: 15). 



6 

 

3.4 Metodval 

När vi valde kvalitativ metod stod valet mellan intervju och att analysera självbiografier. Vi 

upplevde att det skulle bli svårt att hitta personer att intervjua och kände dessutom att det skulle 

kunna bli etiskt tvivelaktigt då vi inte negativt ville påverka de personer som skulle kunna 

intervjuas. Vi ansåg att risken fanns att en person med avslutat eller pågående självskadebeteende 

kunde ta upp eller förvärra beteendet genom våra intervjuer samt att vi ansåg oss ha för lite kunskap 

om beteendet och eventuella diagnoser. På grund av ovanstående och av personligt intresse valde vi 

att analysera självbiografier med vetskapen om den begränsning som ligger i ett sådant material då 

det inte går att påverka utformningen av materialet. Men vi ansåg att materialet skulle kunna svara 

på forskningsfrågan och vara ett spännande tillvägagångssätt.  

 

Då vi enbart ville belysa fenomenet och inte leta fram någon ny inriktning i forskningen ansåg vi att 

självbiografierna i sin helhet skulle kunna ge en bra överblick i ämnet. Självbiografierna går inte att 

påverka på det sätt som intervjuer kan göra. Det går inte att ”fråga” materialet frågor eller att vrida 

det för det specifika syftet som studien har. Genom att redan ha ett stort material tillgängligt kan 

forskaren öka möjligheten att hitta relevanta aspekter som kan besvara forskningsfrågan, något som 

är extra viktigt när det inte går att påverkar materialet. I självbiografier är materialet alltid 

tillgängligt och forskarna kan alltid gå tillbaka till empirin. Med vanliga intervjuer kan forskaren 

påverka informanten genom sin närvaro och i hur hon ställer frågorna. Att använda självbiografier 

som material ses därför som både positivt och negativt.  

 

Vi valde att använda oss av begreppet subjektspositioner från diskursanalysen då de går att 

applicera på frågeställningen om identitetsskapande. Efter att ha gått igenom diskursanalys under 

metodkursen upplevde vi tanken om att individer tvingas att anta en speciell position som 

applicerbar på denna studie. Genom detta ”tvingande” får vissa individer möjlighet att identifiera 

sig själva utifrån en speciell position och utifrån den synen skulle det kunna vara en relevant och 

intressant aspekt att undersöka. Denna tanke kopplade vi ihop med diskussionen om personer med 

självskadebeteende verkligen är sjuka. Vi undrade helt enkelt om de interpellerats som sjuka av 

diskurserna. Vi ville också använda öppen kodning från grounded theory i själva analysen. Med 

metoden ansåg vi att vi skulle kunna hitta olika sociala aspekter som eventuellt finns kopplat till 

självskadebeteende. Vi delade upp självbiografierna och en av oss läste tre böcker och den andre 

två. En av anledningarna till att vi delade upp böckerna var att i förhållande till tidsaspekten skulle 

vi förlora för mycket tid på att båda analyserade samtliga böcker.  

 

3.5  Metodbeskrivning  

Nedan presenterar vi de metoder vi använt i studien. De är grounded theory (öppen kodning) 

subjektspositioner (diskursanalys). 

 

3.5.1 Öppen kodning 

Öppen kodning hör till grounded theory vilket är en modell för kvalitativ analys och utifrån den 

finns det förutbestämda antaganden och tillvägagångsätt för hur metoden ska användas. Positivt är 

att stora delar av metoden kan användas tillsammans med andra alternativa tolkningssätt eller så kan 

forskaren använda vissa delar av metoden då metoden är omfattande. Metoden innebär att forskarna 

går igenom sitt material ett flertal gånger för att hitta relevanta mönster och företeelser. Det kan 

exempelvis vara ord, händelser eller tankegångar. Dessa kodas in under samma begrepp och 

placeras där efter i samma kategori. Metoden är upplagd på det sätt att den fortsätter, tillsammans 

med andra framkommande kategorier, att röras mot en gemensam huvudkategori. När forskaren har 

kommit fram till huvudkategorin finns det flera olika sätt för att fortsätta kodningen av materialet. 

Detta är dock inget vi kommer gå in på då det inte är relevant för vår forskning. Metoden hjälpte oss 

att få materialet strukturerat och överskådligt eftersom vi kunde kategorisera och strukturera upp det 

material vi fann relevant. En negativ aspekt med metoden kan annars vara att det tar mycket tid att 
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gå igenom allt material då det är nödvändigt att gå igenom samma material ett flertal gånger. Det är 

även vanligt att forskaren finner många intressanta aspekter i sitt material och överkodar materialet.  

En annan negativ aspekt med grounded theory kan vara att det är forskarens tolkning som styr vad 

som är relevant material (Starrin, B 1996:108–110, 115-118). Detta försökte vi motverka genom att 

hela tiden ha syftet i åtanke när vi kodade materialet. Se vidare under punkt 4.11 förförståelse. 

 

3.5.2 Diskursanalys 

Vi använde oss av begreppet subjektspositioner från diskursanalysen då vi ville utgå ifrån 

individernas position och se vad i samhället som kan ha tänkt påverkat hur författarna med 

självskadebeteende tänker och resonerar.  

Diskursanalys är en metod som används för att förstå vår sociala verklighet genom det skrivna 

ordet. Själva ordet diskurs har en central roll i metoden och kan definieras ”diskurs är ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen” (Jörgensen W, J & Philips, L 2000:7). Det handlar följaktligen 

om en idé att vi uttrycker oss olika i olika sammanhang eller diskurser. Vi använder språket på olika 

sätt och lägger olika värderingar i vad vi säger. Diskursanalysen vill hitta dessa mönster och deras 

underliggande betydelse och ställer frågan: vad säger vi egentligen och vad representerar det? 

(Jörgensen & Philips 2000:7). Diskursanalytiker letar efter det dolda i en text då det vi säger 

avspeglas och förändrar vår omvärld, vår identitet och vårt beteende (Jörgensen & Philips 2000:7). 

Genom våra tankar och språk om den sociala världen rekonstruerar vi även den. Vi har inget 

”autentiskt” jag utan påverkas och påverkar den diskurs vi lever i. I Diskursanalysen beskrivs ett 

speciellt samband mellan kunskap och social processer. På det sätt vi ser världen och vad vi anser är 

sant eller falskt åstadkoms i den sociala interaktionen. I diskursanalys beskrivs också ett samband 

mellan kunskap och social handling. I den världsbild vi lever i och gemensamt har skapat blir vissa 

handlingar naturliga och vissa otänkbara. Här får den gemensamma världsbild vi har skapat 

konkreta konsekvenser i vårt sociala liv och i våra sociala handlingar (Jörgensen & Philips 

2000:11–12).   

 

Subjektspositioner är ett begrepp som används inom diskursanalysen och i ett flertal av dess 

inriktningar. Texter och talspråk ses som en typ av konstruktion av den sociala världen. De studeras 

även i den sociala kontext som de skapas (Jörgensen & Philips 2000:97). Vi har bestämt oss för att 

använda subjektspositioner från Laclau & Mouffe diskursteori. De använder Althusser teori i en 

modifierad variant. Hans begrepp interpellation utgår från att individen blir interpellerade av en 

specifik diskurs och antar en viss position. Till varje position ingår förväntningar på hur individen 

ska bete sig och genom att ”svara” antar individen den position som tilldelats denne av diskursen. 

Individen interpelleras också med en specifik identitet som är kopplad till den position som 

individen har tilldelats. Althusser ser identitet som något som skapas i sociala sammanhang i 

relation till olika roller eller positioner som vi intar. Det finns positioner som individen förväntas 

anta. Ett exempel på detta kan vara att studenten på en föreläsning inte förväntas ställa sig bredvid 

föreläsaren. Subjektet bestäms av det sociala av diskurserna. Till skillnad från Althusser anser 

Laclau & Mouffe att det finns en rad olika diskurser vilka kan hamna i konflikt med varandra och 

subjektet kan vara i fler diskurser samtidigt, detta kallar Laclau & Mouffe överdeterminerat. Detta 

är en position som självet ofta finner sig i och när det inte gör det så beror det på att en diskurs är 

hegemonisk, då verkar en diskurs vara en absolut sanning (Jörgensen & Philips 2000:48–49).  

 

3.6 Urval 

Ämnet självskadebeteende blev ordentligt uppmärksammat för bara några år sedan och med 

anledning av detta är skönlitteraturen inom ämnet inte alltför utbredd. Vi sökte efter böcker som var 

skrivna på svenska och som var ur en självskadares perspektiv. Med det urvalet hittade vi fem 

böcker och använde alla fem till analysdelen. Böckerna var alla skrivna av flickor som skar sig i 

tonåren. Det var tydligt att alla flickor såg på sig själv som en flicka som skadar sig själv och 

självskadebeteendet var det som stod i fokus i alla böcker. Vi ansåg därför att böckerna var 
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relevanta att analysera. I de två böcker skrivna av Berny Pålsson har skrivit (Vingklippt ängel & 

Känn pulsen slå) framkommer det tydligt att hon är svårt psykiskt sjuk. Hon lider av schizofreni 

och får psykoser och hon drivs av demoner som får henne att skada sig själv. Detta gjorde först att 

vi var väldigt tveksamma till att använda hennes böcker för det kan vara svårt att sortera ut vad som 

är psykosen som talar (psykologisk) och vad som är Bernys egen socialt konstruerade 

självuppfattning (socialpsykologiskt). Vi beslöt oss dock för att använda hennes böcker trots att de 

innehåller psykologiska aspekter. Dels för att vi hade begränsad tillgänglighet till empiriskt material 

och dels för att vi trodde att vi ansåg att det fanns vissa delar vi kunde använda oss av. Det finns 

psykologiska aspekter även i de andra författarnas böcker. Vi kommer enbart att fokusera på de 

delar som behandlar den sociala påverkan på självskadebeteende. Anledningen till att vi beskriver 

Bernys problematik här men inte de andras är för att vi först upplevde att hennes skulle bli en 

svårighet för att den innehåller en så svår psykologisk diagnos som schizofreni. När vi gjorde 

urvalet så upplevde vi inte att de andras problematik skulle kunna skapa svårigheter för vår analys 

på samma sätt som Bernys.  

   

3.7 Presentation av författarna  

I Berny Pålssons första bok, Vingklippt ängel (2004) berättar hon om sitt destruktiva liv i form av 

självskadande beteende, droger, tabletter och alkohol. Boken innehåller många detaljer om den 

smärta som hon upplever dagligen i form av ångest och demoner som jagar henne. Hon blir både 

diagnostiserad med borderline och schizofreni. I Bernys andra boken, Känn pulsen slå (2008) har 

hennes självskadebeteende upphört och där berättar hon om kampen för att försöka leva ett liv utan 

missbruk och att kunna hantera sin sjukdom.  

 

Sofia Åkerman berättar i sin bok, Zebraflickan (2011) att hennes självskadadande började i åttonde 

klass. Hon hade tidigare blivit sedd som en duktig flicka som klarade av att ta hand om sig själv. 

Hon led både av anorexia och skadade sig själv.  

 

Emelie Välitalo författaren till Flickan som Gud glömde (2007), hon var en till synes en normal 

flicka med normal uppväxt. När hon var i 14 års ålder började hon uppleva ångest och 

meningslöshet och det enda botemedel hon hittade var att skära sig i hemlighet. Emelie blev efter en 

utredning diagnoserad som manodepressiv.  

 

Jannas Nielsen bok, När hjärtat gråter (2005), inleds när hon började i skolan och hur hon under 

hela sin uppväxt blev mobbad av både elever och lärare. När hennes mamma dog rasade hennes 

värld och hon började skära sig, överdosera tabletter och gjorde ett antal självmordsförsök. Hon 

blev även diagnoserad med borderline.  

 

3.8 Genomförande 

Vi läste böckerna först en gång som vanliga skönlitterära böcker men med syftet och frågeställning i 

bakhuvudet. Andra gången böckerna lästes hade vi med oss frågor vi ville ha svar på, samt en bild 

av vad vi letade efter och detta styrde vårt sökande. Vi fokuserade och tog ut ord som kunde 

anknytas till identitet, självuppfattning, social påverkan och skärandets betydelse för individen från 

en bok i taget. Vi skrev upp varje gång ett relevant ord förekom i texten för att kunna skapa 

kategorier. Vi kommer dock inte återge orden här, då det skulle uppta för stor plats i uppsatsen. När 

vi hade sammanställt alla ord såg vi att en del återkom oftare än andra och dessa användes när vi 

skapade kategorierna. Kategorierna utformades enligt ett kodningsschema där till exempel familj 

var en kategori som kopplades ihop med ord som mamma, pappa, lillebror, storebror och katt. Nästa 

steg i processen var att vi träffades och jämförde våra kodningsscheman. De kategorier som vi båda 

hade hittat noterades. Några av dessa kategorier var familj, känslor, relationer, missbruk, sjukdom, 

institutioner, fritid, personal. Vissa av orden och kategorierna valde vi att inte ta upp i vår uppsats då 

de inte blev relevanta för vårt syfte. Vissa kategorier kunde vi sammanställa in i nya kategorier vilka 
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kommer att redovisas i vårt resultat. Kategorierna blev negativ självbild, skuld, bristande 

familjestöd, negativa upplevelser av andras syn, den skyddande identiteten som självskadare och 

otrygga sociala relationer i skolan. Den skyddande identiteten som självskadare blev vår 

huvudkategori och negativ självbild och skuld blev två kärnkategorier. Vi ansåg att 

identitetskategorin var mer framträdande i vårt empiriska material och hade större betydelse för de 

som skadar sig själva. Bristande familjestöd och otrygga sociala relationer i skolan blev satelliter 

som påverkade våra tre kärnkategorier genom att de har bidragit till att individerna har börjat skada 

sig själva men också genom att de påverkar den negativa utvecklingen av kärnkategorierna. De 

negativa upplevelserna av satelliterna har bidragit till att individerna har börjat utveckla negativa 

känslor av kärnkategorierna. Detta har i sin tur påverkat individerna, så att de har börjat skada sig 

själva. 

  

Efter att vi hade sammanställt våra kodningsscheman läste vi igenom böckerna igen för att hitta 

subjektspositioner och relevanta citat kopplat till våra kategorier. Vi letade efter uttalanden som 

kunde kopplas till att personerna har intagit en subjektsposition som går att koppla till deras 

självskadebeteende. Något som var centralt var ifall författarna interpellerats som sjuka av 

diskurserna. 

 

Eftersom vi valde att delvis använda oss av grounded theory som har ett fritt förhållningssätt till 

teorier och forskarens förförståelse inte ska påverka empirin, eller så lite som är möjligt, så har vi 

försökt att inte ha våra teorier i bakhuvudet när vi läste igenom böckerna utan endast en tanke på 

syfte och frågeställningar. Vi har därmed inte varit helt fria när vi har gått igenom empirin men för 

att inte analystiden skulle bli allt för lång fick vi fokusera på det material som berörde vårt syfte. 

 

3.9 Etiska aspekter 

När forskning bedrivs är det viktigt att forskaren förhåller sig till forskningsetiska principer. Det 

innefattar olika riktlinjer, etiska koder och lagar. Vi har använt oss av forskningsetiska principer 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Forskaren utgår då ifrån fyra grundläggande 

krav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Eftersom vårt material har utgjorts av självbiografier skrivna av självskadarna fick vi förhålla oss 

annorlunda till de etiska principerna (Vetenskapsrådet 2002:7–14).  

 

Enligt samtyckeskravet har deltagaren rätt att själv få bestämma över sin medverkan. Eftersom 

författarna givit ut självbiografiska böcker om sitt självskadande har de också indirekt samtyckt till 

att böckerna kan komma att användas i forskningssyfte. Därmed behövs författarna inte invigas i 

informationskravet vilket skulle ha inneburit att studiens syfte beskrivits för författaren. 

Enligt konfidentialitetskravet ska en medverkan ske anonymt men då författarna till böckerna gått 

ut under sin riktiga identitet har de redan medgivit till att vara offentliga personer och att 

informanten ska vara anonym blir därmed inte relevant för studien. Nyttjandekravet innebär att 

materialet vi använder oss av enbart kommer att användas till studiens syfte. Det som blev viktigt 

för oss att uppmärksamma var att gällande de etiska principerna, korrekt uppge citat och referenser 

(Vetenskapsrådet 2002:7–14).  
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3.10 Validitet och Reliabilitet 

Validitetsbegreppet har delat upp de kvalitativa forskarna i två sidor där ena sidan anser att validitet 

och reliabilitet är för hårt förankrat i den kvantitativa forskningen. De anser också att begreppet är 

för snävt och inte ser till den kvalitativa forskningens tillvägagångssätt och kan därför inte användas 

i kvalitativ forskning (Svensson, P-G 1996:209). Ödman tycker att man mer ska se till begreppen 

som ett sätt att kontrollera studiens inre logik och yttre kontroll (Ödman, P-J 2007:110–111).  

 

För att kunna säga att studien har en hög validitet och med det också giltighet, och på det sättet som 

studien ger ett specifikt fenomen en mening eller roll så påpekar Ödman att det är viktigt att 

redogöra för författarnas förförståelse för fenomenet (Ödman 2007:126). Han poängterar vikten av 

hur datainsamlingen gick till, hur urvalsprocessen och kanske det viktigaste, att läsaren lätt ska 

kunna följa hela analysprocessen, att författarna har gjort rimliga och valida tolkningar men 

framförallt att det är tydligt hur dessa är gjorda (Ödman 2007:111). Analysprocessen borde 

beskrivas och redogöras på ett väldigt tydligt och detaljerat sätt (Svensson: 1996:214). Målet är att 

delarna och helheten hör samman (Ödman 2007:111), för att styrka validiteten i studien rörande 

dess inre logik. När det kommer till studiens yttre kontroll kopplas det till att de tolkningar som 

författarna gjort har ett samband till det som undersökts. Tolkningarna ska kunna förklara den 

information som undersöks och tas upp i rapporten (Ödman 2007:150).  

 

Reliabiliteten och validiteten används i kvalitativ forskning på ett sammanflätat sätt och huvudsyftet 

med kvalitativ forskning är inte att den ska kunna replikeras, utan kvalitén på den tekniska 

utrustningen och i många fall på forskaren själv som mätinstrument (Svensson: 1996:210). De 

tolkningar som gjorts i studien ska förklara fenomenet på ett korrekt och rimligt sätt. Då kan man få 

hög validitet (Ödman: 2007:122). Det är dock upp till läsaren att avgöra om tolkningarna är giltiga 

(Ödman 2007:126). Samma sak gäller för de generaliseringar som görs, även om generaliseringar 

inom kvalitativa studier aldrig används på samma sätt, förekommer det viss generalisering som görs 

till exempelvis på andra grupper eller andra liknande fenomen (Svensson 1996:214). Som forskare 

måste vi hela tiden fråga oss om vi svarar på våra frågor och om vi förklarar och tolkar fenomenet 

på ett giltigt sätt. Vad säger det material som vi har och kan materialet besvara våra frågor och 

förklara det fenomenet vi är intresserade av?  

 

Först var vi tveksamma till om materialet vi hade tillgång till skulle täcka studiens område då de 

böcker vi använt var de som var tillgängliga. De var inte framtagna enligt breda urvalskriterier så att 

vi kunde göra jämförelser eller hade haft möjlighet att välja mellan ett stort material böcker. Trots 

det gav materialet bredd och djup för att kunna besvara syfte och frågeställningar och vi lyckades 

undersöka det vi avsåg undersöka.  

 

I förevarande studie har vi använt ett material som gör att studien trots allt skulle kunna replikeras 

även om detta inte var något som vi hade önskat på förhand. Vi har valt ett material som alla kan 

använda sig av och vår roll som forskare i relation till vårt material blir inte lika avgörande. Vi har 

också försökt att förklara hur vi har gjort vår analys så detaljrikt som vi fann möjligt för att öka 

validiteten för studien. Då vi har låtit oss inspireras av de metoder vi har använt och inte använt 

dem fullt ut (då de inte passade fullt ut) till studiens syfte så blev de extra viktigt att beskriva vad vi 

gjort på ett detaljerat sätt.  En annan aspekt som skulle kunna höja validiteten i denna studie är att vi 

har ett material med olika flickor som har olika erfarenheter och problematik från barndomen vilket 

ger en stor bredd och djup till sina upplevelse av fenomenet. Detta ger oss en större möjlighet att ge 

en adekvat beskrivning av fenomenet kopplat till det syfte vi har.  

 

Generaliseringsbarheten i denna studie är inte speciellt hög då antalet böcker vi analyserat inte är 

tillräckligt många. Vi har ingen ambition att generalisera resultatet i denna studie utan är 

intresserade av att förstå fenomenet på ett djupare plan.  
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3.11 Förförståelse  

Bourdieu har konstruerat en modell utefter hur samhället är uppbyggt där ekonomiska och 

kulturella kapital styr. När en människa föds hamnar hon på en speciell position i detta system. Det 

innebär att människor föds in i en viss klass och därmed får hon med sig värderingar och åsikter 

utefter den kulturella kontext hon växer upp i. Detta avgör vad en person uppmärksammar och ser 

som normalt. Därmed har varje person med sig ett synsätt på hur världen fungerar och hur hon 

uppfattar sin verklighet.  

 

Vi är medvetna om att utefter den kulturella kontexten vi är födda in i så har vi med oss ett speciellt 

synsätt på världen vilket styrt arbetet med uppsatsen. Då vi också studerat socialpsykologi präglas 

vi till viss del av teorier och teser från ämnet. Detta innebär att vi haft med oss ett speciellt 

perspektiv när vi analyserat författarnas texter vilket gjort att vi uppmärksammat vissa saker men 

troligen missat material som kunna varit relevant utifrån någon annans perspektiv eller om en 

person född på en annan position i samhället analyserat samma text (Bourdieu, P 1995:11–24). 

Eftersom vi använt oss av öppen kodning utifrån grounded theory som just strävar efter att 

forskaren går in i ett ämne utan förförståelse så har vi för att motverka vår förförståelse försökt 

analysera självbiografierna så förutsättningslöst som möjligt (Starrin1996:106-107).  

 

Vi bestämde innan vi läste självbiografierna att ta inspiration av medveten närvaro. Metoden går ut 

på att individen lär sig att först observera en händelse framför att reagera på den (Fjellman, L 

2010:142) Reagerar man i vanliga fall på gräl ska man försöka undvika att låta sig påverkas, 

exempelvis genom att inte lägga sig i grälet. När vi skulle läsa självbiografierna visste vi att vi 

skulle reagera på och urskilja en del saker framför andra men då vi inspirerades av medveten 

närvaro noterade vi saker vi fann intressanta men utan att försöka fästa för stor vikt vid dessa. 

Eftersom metoden grounded theory kan användas enligt modellen att forskaren tar stöd av 

framkomna mönster i texterna för att skapa en teori så fokuserade vi främst på att se begrepp, ord 

och handlingsmönster som återkom och återupprepades. Genom att använda en strategi där vi 

framförallt observerade och inte reagerade och istället förlitade oss på återkommande ord, begrepp 

och handlingsmönster kunde vi känna oss mer säkra på att det material vi fann var relevant och inte 

alltför mycket påverkat av vår tidigare förförståelse. 
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4. Tidigare forskning 
 

Vi presenterar i detta kapitel först tre olika förklaringsmodeller till varför självskadebeteende kan 

utlösas. Där efter följer tidigare forskning där vi presenterar olika artiklar, indelade i olika 

kategorier som samtliga innehåller forskning fokuserad på social påverkan som kan ha utlöst 

självskadebeteende.  

 

4.1 Olika förklaringsmodeller  

I denna kategori så tar vi upp tre förklaringsmodeller för att förklara varför individer skadar sig 

själva. Dessa förklaringsmodeller kan appliceras på många av de artiklar vi presenterar nedan. 

Artiklarna är till för att illustreras som exempel till förklaringsmodellerna. De påvisar faktorer som 

kan utlösa självskadebeteende.  

 

En socialpsykologisk förklaringsmodell till självskadebeteende 

En person kan ha vuxit upp i en miljö där hon inte fått sina känslor eller upplevelser bekräftade. 

Personen kan som barn haft en medfödd svårighet att ta in vanlig omsorg eller så har barnet inte fått 

sitt anknytningsbehov tillgodosett av sina föräldrar eller på annat sätt vuxit upp i en icke 

bekräftande omgivning. Barnet kan till exempel ha blivit utsatt för något trauma som förnekats eller 

inte bemötts. Negativa känslor hos barnet riskerar då att bli undantryckta och barnet lär sig att inte 

lita på sina egna reaktioner på händelser senare i livet. Detta gör att barnet inte lär sig att hålla 

tillbaka eller styra sina känslor. Det kan leda till att de i vuxen ålder inte vet vem de är, att personen 

hämmar sig och har svårt att reglera känslor förknippade med stress och påfrestningar. De riskerar 

även att inte utveckla ett målinriktat beteende. Känslomässig instabilitet kan leda till oförutsägbart 

beteende och påverka identitetsutvecklingen. När en person hämmar sina reaktioner uppstår 

bristande identitetskänsla med en känsla av tomhet som följd. Tonåringar som använder 

självskadande metoder uppger ibland att de vill bryta känslan av tomhet och meningslöshet 

(Fjellman 2010: 63-65). 

 

Stress- sårbarhetsmodellen som förklaringsmodell för självskadebeteende 

Stress- sårbarhetsmodellen är en modell som vidareutvecklats utifrån sårbarhetsmodellen som 

Joseph Zubin och Bonnie Springs lade fram 1977 i syfte att ha en övergripande etiologisk modell 

för schizofreni (Spring, B. & Zubin, J. 1977) Åkerman visar hur man kan koppla modellen till 

självskadebeteende. 

 

Det går inte att bara att koppla ihop självskadebeteende till svåra uppväxtförhållanden. En modell 

som används för att förklara beteendet är stress- sårbarhetsmodellen. Modellen utgår från en 

kombination av personens känslomässiga sårbarhet och stressande upplevelser i dess liv. De två 

faktorerna tillsammans kan öka risken för psykisk ohälsa. Den känslomässiga sårbarheten kan vara 

medfödd men det finns vissa hjälpande eller stjälpande faktorer som kan påverka den psykiska 

hälsan. Exempel på dessa faktorer skulle kunna vara vänner, intressen, goda familjerelationer, 

trauman, sjukdom eller dåliga relationer. Även om en person föds med en låg känslomässig tröskel 

så tål den inte hur mycket emotionell stress som helst (Åkerman 2009:33–34). 

 

Vad självskadarna får ut av att skära sig  

Skärandehandlingen kan ses som något individen gör för att få kontroll och självbestämmanderätt. 

Smärtan individen framställer genom att skära sig framkommer för att personen vill ha kontroll över 

någonting. Genom att individen skär sig förvandlar hon sina inre kaotiska känslor till ett yttre 

attribut som kan hanteras och kontrolleras. Etnologen Anna Johansson använder sig här av 

Johannisons ord ” Att kunna hantera och utstå fysisk smärta associeras till disciplinering och 

självbehärskning” (Johansson 2010:90). Skärandet kan manifestera självkontroll. Individen går från 
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att känna kaotiska känslor till att bli lugn och bedövad. Kort sagt omvandlar skärandet abstrakta 

känslor till kroppsliga uttryck vilket upprätthåller kontroll och förpassar de negativa känslorna ut ur 

kroppen (Johansson 2010:90).  

 

4.2 Genomförande av litteratursökning 

Innan vi började göra en ordentlig litteratursökning så var det tidigt klart att det inte fanns mycket 

forskning om självskadebeteende inom just ämnet sociologi och socialpsykologi. Det har dock 

forskats mycket inom andra ämnen som psykologi, medicin och omvårdnad. Detta gjorde att 

litteratursökningen blev bred och inom en rad olika ämnen eftersom vi ville få en bred bild av hur 

den tidigare forskningen har sett ut. Vi bestämde oss för att främst använda oss av databasen Libhud 

när vi sökte vetenskapliga artiklar. Vi kom på olika sökord utifrån vilka teman som verkade 

relevanta och troliga ihop med självskadebeteende. Att enbart söka på ordet ”självskadebeteende” 

eller alternativt ”self-harm” skapade alldeles för många träffar. Vi kombinerade ordet self-harm 

(eller de alternativa orden nedan) med ”*adult”, ”sexual abuse”, ”trauma”, ”men”, ”childhood 

trauma”,”young girls”, ”anorexia”, ”borderline”, ”mental disorder”, ”mental illness”, ”psychic 

illness” ”posttraumatic stress disorder”. Vi använde oss också av alternativa namn på 

självskadebeteende för att få in hela fältet: ”self-injury” ”self-mutilation” ”self-inflicted violence” 

”parasuicide” ”wrist-cutting”.  Forskning som enbart var inriktad mot psykologiska aspekter eller 

mot medicin och omvårdnad fann vi inte relevanta för denna studie så den presenteras inte. I 

kategorierna nedan presenterar vi de väsentliga aspekterna vi fann i artiklarna och det var via dessa 

aspekter vi skapade namnen på kategorierna.  

 

4.3 Blivit utsatt för övergrepp som barn 

I denna kategori har vi tagit med ett urval av den forskning som är gjord på riskfaktorer och som 

alla har kommit fram till att sexuella övergrepp, misshandel och andra trauma som barn är starka 

riskfaktorer för att utveckla självskadebeteende.   

 

Sexuella övergrepp och misshandel som riskfaktor för att utveckla självskadebeteende 

Fliege & Lee m.fl. gjorde en sammanställande studie om riskfaktorer för att utlösa 

självskadebeteende. Misshandel och övergrepp i barndomen korrelerade med känslor som ångest, 

aggressivitet och depression. Forskarna tittade också på faktorn levnadsmiljö. Resultatet visade att 

ungdomar och unga vuxna är den största riskgruppen för självskadebeteende. Rapporter visade att 

det fanns samband mellan att utföra självskadebeteende när en person blivit utsatt för sexuella 

övergrepp i barndomen (Fliege & Lee m.fl. 2009).  

 

Sexuella övergrepp som en riskfaktor för att utveckla självskadebeteende 

Denna artikel undersöker kopplingen mellan självskadebeteende och de som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp som barn. Deltagare som hade blivit utsatta för sexuella övergrepp hade fyra 

gånger så stor risk för att utsätta sig själva för andra typer av självskadebeteende som självsvält eller 

att ta droger. När det kom till barndomstrauman så var sexuella övergrepp den absolut vanligaste 

kopplingen till att de senare i livet skadade sig själv. Kopplingen till självskadebeteende är så 

utpräglat att det kan ses som en copingstrategi efter övergreppen (Noll,G, J & Horowitz, A, L m.fl. 

2003).  

 

Riskfaktorer som kan utveckla självskadebeteende 

Flera studier av självskadebeteende pekar på att olika riskfaktorer ofta samverkar med att individen 

som barn har blivit utsatt för olika former av övergrepp. Parker och Malhi m.fl. har gjort en studie 

där de har undersökt betydelsen av olika riskfaktorer och hur de är korrelerade till 

självskadebeteende. Deprimerade patienter på en öppenvårdsmottagning användes i studien. Cirka 

20 % av patienterna hade någon gång skadat sig själva. Tydliga riskfaktorer var tidigare 

självmordsförsök, att de hade blivit utsatta för övergrepp och droganvändning. De kom fram till att 
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deprimerade personer oftare börjar skada sig än icke deprimerade personer. Självskadande 

människor har oftare blivit utsatta för sexuella övergrepp eller andra trauman under barndomen 

(Parker, G & Malhi, G m.fl. 2005). 

 

4.4 Vikten av socialt stöd och nära relationer 

I denna kategori tar vi upp forskning som pekar på betydelsen av att ha socialt stöd och stabila nära 

relationer för att inte utveckla självskadebeteende. Brister i dessa aspekter kan leda till 

känslomässig försummelse som kan leda till självskadebeteende.  

 

Vikten av mål, socialt stöd och sysselsättning 

Marcus Redley´s forskning är baserad på 50 kvalitativa intervjuer. Han tittade på externa faktorer 

som påverkat respondenterna. Dessa var vikten av att ha långsiktiga mål och göromål i livet såsom 

jobb och fritidsintressen samt till vikten av sociala nätverk, främst då ur känsloaspekten då 

respondenterna visade relativisering av att inte kunna uttrycka känslor (Redley, M 2003). 

 

Känslomässig försummelse som riskfaktor  

Fliege och Lee m.fl. gjorde en sammanställande studie om självskadebeteende. Studien handlar om 

de riskfaktorer som kan utlösa självskadebeteende. Dessa var känslomässig försummelse, i 

barndomen korrelerade med känslor så som ångest, aggressivitet och depression. Forskarna tittade 

också på faktorn levnadsmiljö. Resultatet visade att ungdomar och unga vuxna är den största 

riskgruppen för självskadebeteende (Fliege & Lee mfl. 2009). 

 

Påverkan av självskadarens relation till föräldrar och kompisar  

Lundh, Wångby m.fl. syfte med studien var att undersöka ungdomars relationer, dels till 

föräldrarna, dels till vänner. Det man fokuserade på var att försöka se hur den känslomässiga delen 

påverkade personerna i ett problematiksammanhang. De fann att flickorna skadade sig själva oftare 

när de hade haft problem med föräldrarna än när de hade det med sina vänner (Lundh, Wångby mfl. 

2008). 

 

Dålig psykisk hälsa som ung som riskfaktor för att utveckla självskadebeteende i tonåren hos finska 

pojkar 

Haavisto & Sourander m.fl. har gjort en långtidsstudie på finska pojkar från att de var i åldrarna 8 

till 18 år. De ville undersöka 3 olika punkter: att identifiera självmordstankar och självskadande 

beteende hos 18-åriga pojkar, att kunna se om riskfaktorer fanns hos pojkarna vid åtta års ålder samt 

att med en tvärsnittsstudie låta pojkarna rapportera om de upplevde tankar på självmord och 

använde självskadebeteende i 18 års ålder. De kom fram till att pojkarna som vid 8 års ålder 

uppvisade depressiva symptom hade självmordstankar vid 18 års ålder. Självmordstankar framkom 

när pojkarna hade problem i nära relationer som familjen och vänner (Haavisto& Sourander m.fl. 

2005). 

 

En icke bekräftande uppväxtmiljö som riskfaktor för att utveckla självskadebeteende 

Nock har tittat på den sociala aspektens betydelse inom kategorin självskadebeteende och kartlagt 

några specifika framträdande orsaker. Individer kan skada sig själva om personens vanliga signaler 

för att påvisa att något är fel nonchaleras, så som skrikande och gråtande. Har till exempel ett barns 

omvårdsgivande inte gett barnet tillräcklig bra social respons när barnet uppvisat känslor kan 

självskadande bli en strategi personen använder sig av då personens tidigare försök till att visa att 

något är fel inte registrerats i social interaktion.  Självskadande beteende kan även vara något som 

används för att stärka samvaron mellan andra individer. I grupper där det finns personer som skär 

sig är det vanligt att flera anammar metoden (Matthew K. Nock 2008).  

 

 

 



15 

 

Behovet av anknytning i relationer 

Farber har i en studie kommit fram till följande: att personer skadar sig själva beror på att de inte 

har förmågan till självreglering. Studien visar att orsaken är att personerna som barn har blivit 

utsatta för dålig behandling av sina vårdnadshavare. Barnet har inte fått sitt anknytningsbehov 

tillgodosett av vårdnadshavarna och får därmed ingen bra syn på omvärlden eller sig själv vilket 

kan orsaka att barnet fortsätter eller börjar skada sig själv. För att få personer att komma ifrån 

självskadande beteende krävs det bra socialt stöd, till exempel i form av en terapeut som personen 

kan skapa en trygg anknytning till (Farber 2008). 

 

4.5 Självskadebeteende hos flickor och pojkar 

Denna kategori ska ta upp vad det finns för forskning inom den eventuella könsuppdelningen i hur 

utbrett självskadebeteende är.  

 

Förekomst av självskadebeteende hos flickor och pojkar.  

Syftet med denna artikel var att fastställa förekomsten av självskadebeteende hos 17-åriga studenter. 

Ungefär 17 % av de tillfrågade har någon gång medvetet skadat sig själva. Denna studie replikerade 

det resultat som många andra studier har visat, nämligen att självskadandet är mer rapporterat bland 

flickor än pojkar. En anledning till könsskillnaden skulle kunna vara att det har blivit lite av en trend 

att unga flickor skär sig. Dåliga upplevelser i skolan var även vanligt samt att de hade blivit utsatta 

för våld. Det var betydligt vanligare hos flickor än hos pojkar. Huvudfyndet i denna artikel var 

kopplingen till problem i skolan, både i inlärning och att ha blivit utsatt för orättvisor som mobbing, 

detta påvisades både hos flickor och pojkar (Landstedt & Gårdin 2011). 

 

Sättet på vilket pojkar och flickor skadar sig själva 

Syftet med denna artikel var att undersöka hur vanligt självskadebeteende var i en grupp med 

italienska ungdomar. I denna grupp var det så vanligt som att 42 % av ungdomarna hade skadat sig 

själva. Denna studie har kommit fram till att självskadebeteende är lika vanligt bland pojkar som 

flickor. Detta är något som äldre studiers resultat inte har visat. Studien visade dock att pojkar mer 

bränner sig medan flickor mer skär sig (Ceruttia, M & Mancaa, m.fl. 2011).  

 

Köns påverkan till att utveckla självskadebeteende  

Tick och Ende m.fl. syfte med studien var att undersöka emotionella- och beteendeförändringar hos 

holländska ungdomar som inträffat under perioden 1993-2003. Ungdomarna gjorde självrapporter. 

Forskarna ville se om påverkan var annorlunda utifrån sociodemografiska grupper, ålder och 

etnicitet. Vad forskarna fann var att det fanns skillnader för pojkar och flickor. Externa och sociala 

problem hade minskat för pojkar enligt periodkurvan. För flickor däremot ökade tankar om 

problem, självmordstankar och självskadebeteende (Tick, Ende m.fl. 2008). 

 

4.6 Den emotionella belöningen av att skära sig   

Denna kategori belyser forskning som undersöker vad för slags ”belöning” individerna får av att 

skära sig. Vad de får för känslor när de skär sig och vad blodet har för betydelse. 

 

Betydelsen av att se blod 

Glenn och Klonsky utförde en studie där de undersökte betydelsen av blod för de som skär sig. 

Hälften av de tillfrågade sa att se blodet rinna var viktigt för deras självskadebeteende. De sa att det 

gjorde dem lugna, minskade spänningar och gjorde att de kände sig ”äkta”. En fjärdedel tittade på 

blodet i mer än fem minuter. De personer som tyckte att blodet var viktigt skar sig mer och fler av 

dem var djupt deprimerade och hade anorexia än gruppen som inte tyckte blodet var så viktigt 

(Glenn, R, C & Klonsky, D, E 2010). 
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4.7 Subgrupper kopplat till självskadebeteende  

Denna kategori illustrerar betydelsen av gruppen eller en specifik livsstil för den som börjar skära 

sig men också vilka typer av självskadare som finns.   

 

Självskadebeteende som en del i stilen emotionell hardcore 

Det diskuteras kring olika stilar och beteende som utmärker självskadande personer. En av de mest 

centrala är emo eller emokids. Emo var en förkortning på musikstilen ” emotionell hardcore” som 

framkom på slutet av 1980-talet. Musiken är dyster och utrycker bland annat sårade känslor och 

självförakt. Fokus ligger på alternativ klädstil och destruktivitet mot individen själv (Johansson 

2010: 169-170). Även i en studie av Holmqvist & Carlberg m.fl. (2008) visade resultatet att 

självskadebeteende kunde ”smitta” om personer i dess omgivning började skära sig (Holmqvist & 

Carlberg m.fl. 2008). 

 

Olika typer av unga tjejer som skär sig 

Denna studie är gjord för att kartlägga behandlingar och bedömningar av självskadebeteende hos 

svenska ungdomar. I studien upptäcktes två olika grupper av flickor som skadade sig själva, en som 

visade upp det och en som dolde det. Det fanns olika subgrupper: duktiga flickor som det gick bra 

för i skolan, flickor som sedan tidigare hade sociala problem, tjejer som hade psykiska 

problem/psykisk diagnos och de som tog droger. Forskningen har visat att det är extra viktigt att 

hjälpa dessa flickor med deras uppfattning av sig själva och att hjälpa dem med sina känslor. 

Tatueringar eller piercingar beskrevs av respondenterna som ett uttryck för den självskadande 

subkulturen. För många unga flickor så är självskadebeteende ett sätt att hantera den ångest de 

upplever men också ett sätt att hantera sin skeva självbild (Holmqvist & Carlberg m.fl. 2008). 

 

4.8 Upplevda känslor hos de som skadar sig själva 

Denna kategori belyser forskningen om vilka känslor som den som skadar sig själv upplever.  

 

Känslor hos den som skadar sig själva 

Ungdomar och vuxna som använder självskademetoder upplever mer negativa känslor, som ångest, 

depression och aggressivitet, än personer som inte skadar sig själva (Fliege & Lee mfl. 2009). 
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5 Teoretisk bakgrund  
 

Till denna uppsats har vi valt att använda oss tre olika teorier som vi kommer att appliceras på vårt 

material. Vi ville använda teorier som kunde appliceras på olika delar av det sociala liv som vi tror 

kan påverka de som skadar sig själva. Vi kom fram till sex olika teorier som vi tidigare hade stött på 

och som vi upplevde var relevanta för vår studie. Vi valde de som vi trodde skulle vara mest 

användbara och tog upp de aspekterna som vi ville komma åt. Vi ville ha en som tog upp någon 

form av bekräftelse och makt och valde därför Foucault och hans teori om biomakt, flytande makt 

och bekännelse, en som tog upp hur individen blir påverkad i det mellanmänskliga och valde 

Cooleys teori om spegeljaget. Sist ville vi ha en som på ett djupare sätt kunde förklara länken 

mellan det mellanmänskliga och det som individen kände. För att förklara den aspekten valde vi 

Giddens och han teori om ontologisk trygghet och existentiell ångest.  

 

5.1 Anthony Giddens 

I Giddens bok, ”Modernitet och självidentitet” (1991) redogörs för hur individen påverkas och 

formas av en förändrad samhällsstruktur. I dagens samhälle formas vi av en modernitet som är i 

konstant förändring vilket kan skapa en väldigt ostabil tillvaro för individen. Vi lever i en tid av 

globalisering där allt som förut var långt borta och ovisst nu är i vårt vardagsrum och blir något som 

vi måste reflektera över och påverkas av. Individen måste varje dag ta beslut om sig själv och sitt 

liv. Giddens anser att ångesten inte har ökat markant utan har ändrat form. Två centrala begrepp i 

Giddens teori är ontologisk trygghet och existentiell ångest. ”Det praktiska medvetandet är det 

kognitiva och emotionella ankare för de känslor av ontologisk trygghet som är karakteristiskt för 

stora delar av människans handlande i alla kulturer” (Giddens 1991:48).  

 

Ontologisk trygghet är nära förknippat med det praktiska medvetandet utan att vi egentligen märker 

det i särskilt stor utsträckning men det finns där hela tiden för att skydda oss mot eventuella faror i 

våra liv. Den hjälper oss att våga gå ut, den säger till oss att vi antagligen inte kommer bli påkörda 

av en bil eller att vår mamma kommer tillbaka när hon lämnar rummet. Detta är något som vi lär oss 

i tidig ålder. Genom att utveckla en tillit till vår mamma eller annan omsorgstagare kommer detta att 

avgöra hur vi senare i livet ser på vår självidentitet kopplat till andra personer. Denna typ av 

socialisation kommer före barnets uppfattning om sig själv. Det krävs också olika typer av rutiner i 

barnets liv för att barnet ska utveckla en ontologisk trygghet (Giddens 1991:48–51). Genom att vara 

ett ”icke-subjekt” som liten och fokusering på rutiner gör att barnet skyddar sig skyddar sig barnet 

mot att uppslukas av existentiell ångest. En typ av en existentiell fråga handlar om självidentiteten. 

Genom reflexiva handlingar så skapar och omskapar individen sin identitet (Giddens 1991:61-67). 

Det är hur vi uppfattar oss själva i just denna stund. Det finns också en koppling mellan självet och 

vår kropp. Genom att utforska vår egen kropp som barn så får vi vår första uppfattning om vad 

världen är och vad vi är. Den har också en fundamental roll i vår kontakt med andra människor 

genom gester, miner och skrik. Kroppen blir också vårt främsta vapen för att visa vem vi är 

(Giddens 1991:71-74).  

 

Individers motiv till att göra saker är kopplat till våra tillitsrelationer till andra människor och de 

sociala band som de har skapat. Ett sätt som man kan se hur kroppen har blivit som en symbol för 

det moderna samhället är genom uppkomsten och fokuseringen på anorexia. Denna sjukdom 

kommer ur en tanke om att varje individ har ansvar för sin egen självidentitet. Personen väljer en 

specifik livsstil för att ”fixa” sin självidentitet. Den som svälter sig själv vill visa upp kontroll. 

Personen förnekar sig själv med hjälp av en känsla av kontroll och styrka. Kroppen blir en del av ett 

felaktigt självsystem som är styrt till sin absoluta spets. Det finns en inre tvångsmässig önskan att 

ändra sin kropp antagligen till stor del för att kroppen inte hör ihop med personens upplevda 

självidentitet. Det blir som en strävan efter trygghet i ett hav av möjligheter (Giddens 1991:127-
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132).   

    

5.2 Charles H. Cooley  

Cooley var en dem som startade den symboliska interaktionismen och är en av de stora klassikerna. 

Han ser på människan som en genomgående social varelse där individen inte kan göra något alls 

utan andra människor. Han beskriver människan som ett fyrverkeri utan en tändsticka där det krävs 

ett socialt sammanhang för att människan ska bli ett fyrverkeri. Individen har en organisk relation 

till samhället. Han går så långt att han säger att en individ inte kan existera utan ett samhälle och 

vice versa (Asplund 1972:127-131). 

 

Cooleys mest kända teori är spegeljaget och det är även den som vi använder i denna uppsats. 

Teorin har tre olika komponenter 1. Idén om hur vi framstår i andras ögon 2. Idén om deras 

omdöme om vårt framträdande. 3. Någon slags känsla av oss själva. Utifrån de tre kriterierna så är 

vi våra känslor när individen umgås med andra. Cooley drar det ännu längre än så, vi är ingen utan 

våra emotionella erfarenheter, det är de som bygger vår uppfattning av vårt jag. Spegeljaget 

innehåller både uppfattningen om att vi har ett emotionellt jag och att vi analyserar hur andra 

uppfattar. Detta emotionella jag är då i relation till hur vi tror att andra uppfattar oss. (Engdahl 

2009:96–97).      

 

5.3 Michael Foucault  

I denna uppsats använder vi Michael Foucaults teori om biomakt, flytande makt och bekännelse. I 

”Viljan att veta” (2004) får läsaren ta del av sexualitetens historia. Hur sexualiteten tidigare har 

framställts och hur befolkningen talat om sexualitet har använts som en dold form av maktmedel. 

Den härskande makten i samhället har format och reglerat befolkning utefter information de fått 

tillgång till via befolkningen. Samhällsstrukturen idag fungerar på ett liknande sätt och presenteras 

enligt begreppet biomakt. Makten ligger i att staten tar kontroll över befolkningen via 

maktmekanismer riktade mot kroppen. Befolkningen blir sedda som subjekt vilka man kan reglera 

och sätta lagar över. Makten skapar, reglerar och styr hur människor formar föreställningar, 

handlingsmönster samt attityder. Makten flyter som en osynlig struktur i samhället då lagar och 

normer finns rotad i människorna själva och på instutionell, byråkratisk och administrativ nivå. 

Även om kontrollen framförallt ligger på makronivå flyter den in i människor på mikronivå 

(Foucault 2004:15–16, 140-146).   

 

Med detta menas att det kan se ut som att en person tar kontroll över något specifikt, exempelvis sin 

egen kropp, så som självskadarna gör. Deras skärande kan ses som en form av kontroll de utövar 

mot sin egen kropp eftersom det är de enda de kan kontrollera. Men enligt Foucault skulle beteendet 

kunna förklaras utifrån att de skär sig själva som en form av protest mot de rådande regler och 

normer som finns i samhället. Att författarna sedan skriver självbiografier blir ett erkännande. 

Skrivandet och publiceringen av böckerna kan ses som en valfrihet men enligt Foucault skulle det 

kunna vara ett uttryck för att tjejerna reagerar på samhällets dolda form av förtyck genom att 

offentliggöra om sina liv som självskadare.  

 

Vår samhällsstruktur idag är baserad på bekännelse. Att dela med sig av och berätta någonting är att 

dela med sig en sanning av någonting. Individer kan bestämma vad och om hon vill delge någonting 

vilket anses vara en frihet. Denna valfrihet ifrågasätter dock Foucault då det behov människor har 

av att delge information om både sig själva och om vad som händer i världen skapats av den 

samhällstruktur makthavarna bildade som var till för att styra befolkningen. Vi kanske tror att vi är 

fria från förtryck men enligt Foucault tycks själva bekännelsen vara en form av förtryck (Foucault 

2004:39). Därmed kan man säga att den som besitter information om någonting har makt. Enligt 

den rådande makten i samhället finns det inpräntade normer som människor förväntas följa. Den 

stora massan har bestämt att självskadebeteende är avvikande medan de själva som inte är 
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självskadare är normen. Självskadaren blir därmed stämplad och sedd som någon som behöver få 

hjälp med att bli anpassade tillbaks till normen som icke-självskadare (Foucault 2004:102-106). 

Kroppen är det som ständigt står i centrum och via kroppen uttrycker människan vem hon är 

(Foucault 2004:140–146). 
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6. Resultat och Analys 
 

Resultat och analys presenteras integrerat. Efter några av citaten finns bara en kortare förklaring så 

läsaren kan förstå vilken kontext de är tagna ur. För att läsaren enkelt ska kunna uttyda vilka citat vi 

syftar på och analyserar är samtliga citat numrerade enligt 1A, 2B etc. för varje kategori. I en del av 

analyserna finns det citat med som egentligen tillhör en annan kategori än den de förklaras i men vi 

valde att göra så då vissa citat, oberoende av vilken kategori de tillhör, förklarar fenomenet bättre 

tillsammans med citat i en annan kategori.  

 

I kategorin ”den skyddande identiteten som självskadare” framkommer subjektspositioner. 

Anledningen till att de är placerade i denna kategori och inte står fristående är för att 

subjektspositioner alltid ska beskrivas eller förklaras i förhållande till den diskurs de tillhör. Med 

andra ord är subjektspositionerna placerade i kategorin ”den skyddande identiteten som 

självskadare” eftersom det är i en sådan diskurs subjektspositionen befinner sig i.  

 

6.1 Negativ självbild 

Denna kategori åskådliggör hur författarna upplevde sig själva och sitt värde. I alla böckerna 

beskriver författarna en väldigt negativ syn på sig själva och sitt eget värde. Denna syn hade för de 

flesta växt fram under åren som ledde fram till att de började skada sig själva. De upplevde inte att 

de var värda något och i vissa fall att deras omgivning skulle må bättre om de inte levde.  

 

1A ”Jag tänkte att det vore bäst för alla om jag dog, mina syskon skulle slippa vara oroliga för mig 

och likaså min far. Det skulle få ett lättare liv utan mig helt enkelt” (Nielsen 2005:219).  

 

2A”Hur kunde en sån som jag ens vara älskad?” (Välitalo 2007:14).  

 

Själskadebeteende blev för de flesta ett sätt att rena sig då de upplevde att de var äckliga eller att de 

behövde straffas. 

 

3A När Sofias föräldrar upptäckte att hon gömde sina spyor i burkar under sängen sprang hon 

hemifrån och upprepade orden. ”Jag är så äcklig…..jag är så äcklig!” (Åkerman 2011:162).  

 

Sofia har känt sig äcklig redan innan föräldrarna upptäckte hennes hemliga gömma, men det är först 

då hon blir upprörd. Hon har tyckt att hon är äcklig innan det inträffade men när hennes föräldrar 

blir inblandade reagerar hon handlingskraftigt och måste från hemmet. Denna reaktion tolkar vi 

med hjälp av Cooleys begrepp spegeljaget. Begreppet innebär att individen blir till först när någon 

annan ser eller observerar en. När Sofias föräldrar fick reda på hennes hemliga gömma reagerade 

hon starkt eftersom hon känner skuld över beteendet. Hon har försökt undanhållit sin anorexia och 

nu förstår hon att deras bild av henne kommer förändras. När de hittar spyorna så upplever hon att 

den roll hon har försökt att spela inte håller längre och att hennes framträdande inte längre är 

trovärdigt. På grund av detta känner hon skuld.  

 

Vi tolkar även utifrån Foucaults teori om flytande makt. Föräldrarna vet nu något som Sofia inte vill 

att de ska veta. Detta ger föräldrarna makt över henne eftersom de nu vet sanningen och kan ingripa 

genom att styra eller försöka bestämma över henne. De får även en psykologisk makt över henne 

eftersom de vet hennes hemlighet. Genom att ha fått tillgång till dold information om henne kan de 

använda den informationen i ett maktsyfte. Den flytande makten har som det nämns i Foucaults 

teori, förflyttats från en part till den andra. Sofia förlorar därmed en viss kontroll. 
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4A Berny säger att ”Enda gången jag kände mig ren var när rakbladet smekte fram blodet” 

(Pålsson 2004:93).  

 

Utifrån detta citat kan vi applicera Glenn och Klonskys studie (Glenn, R, C & Klonsky, D, E 2010) 

där de kom fram till att blodet har en viktig betydelse för att självskadandet ska ge önskad effekt för 

den som utför handlingen. I Benys fall känner hon sig smutsig, skärandet blir den metod hon 

använder för att kunna känna sig ren. Om vi också tolkar utifrån Foucaults teori om biomakt och 

flytande makt ser vi det som att när Berny skär sig möjliggör hon för sitt eget förtryck. Hon skär i 

sin egen kropp, en handling som av samhället uttrycker att något är fel. Genom att samhället säger 

att handlingen står för att något är fel får samhället makt och kontroll över Berny eftersom de ser 

något som i deras tycke ska och kan rehabiliteras. Men för Berny som enbart känner sig ren när hon 

skär i sig skulle en behandling för att få henne att sluta skära sig tvinga henne att hitta andra former 

av metoder att ta till när hon känner sig smutsig. Skärandet är hennes trygghet eftersom hon vet att 

hon känner sig renad av den utförda handlingen. Tvingas hon ifrån handlingen tvingas hon också 

lämna ifrån sin trygghet. Makten ligger hos Berny när hon skär sig men när någon utomstående 

uppmärksammar det och ingriper förflyttas makten till denna.   

 

5A Berny blev utsatt för sexuella övergrepp som barn. Detta har hon burit med sig i tystnad i flera 

år men till slut klarar hon inte av att hålla tyst om hemligheten. När hon berättade för sin sambo 

Jonas om övergreppen förvånades hon över hans reaktion ”Han tycker inte jag är äcklig trots att 

han vet” (Pålsson:2008:83). 

 

Enligt vår tolkning utifrån Giddens så upplever samtliga tjejer bristande ontologisk trygghet och det 

i sig orsakar existentiell ångest. Berny är ett bra exempel på detta då hon levde i en otrygg miljö 

som liten. Hon visste inte om hennes föräldrar skulle komma tillbaka när de lämnade rummet. Detta 

tolkar vi som att hon saknar grundläggande trygghet vilket gör att hon lever i en verklighet där hon 

inte kan se meningen med livet eller andra existentiella problem. Med detta menar vi att hon har 

svårigheter att ibland förstå vad som är verkligt och vad som hennes sjukdom har skapat i hennes 

huvud. Att Berny blev utsatt för sexuella övergrepp som barn är något som vi tror har påverkat 

hennes bristande ontologiska trygghet ännu mer och även den grundläggande tryggheten till vuxna 

människor som behövs för att kunna se vad som är verkligt men också för att kunna stänga ute den 

existentiell ångest. Enligt Noll, Horowitz m.fl. studie så kan självskadebeteende vara en 

copingstrategi för sexuella övergrepp och det tolkar vi detta citat som att Berny använder 

självskadebeteende för att orka med de känslor hon upplever p.g.a. de sexuella övergrepp som hon 

har blivit utsatt för (Noll, G,  J & Horowitz, A, L m.fl. 2003). 

 

Utifrån Cooley så tolkar vi även detta citat som att Berny tror att om andra människor visste så 

skulle de se henne som äcklig och mindre värd. Hon bär med sig en stark känsla av skuld. Hennes 

tro på att människor kommer att uppfatta henne som äcklig om de vet gör att hon manifesterar den 

bilden av sig själv i sin verkliga självuppfattning. Vi tolkar det som att hennes rädsla för att bli sedd 

som äcklig och mindre värd gör att hon uppfattar sig själv som det. Detta har hon burit med sig i 

tystnad i flera år men till slut klarar hon inte av att hålla tyst om hemligheten. När hon berättar för 

sin sambo Jonas om övergreppen förvånas hon över hans reaktion. Utifrån vår tolkning tänker 

Berny att han skulle tycka att hon var äcklig och rata henne totalt. Hon har burit på en skuld och en 

nedvärderande bild av sig själv för att hon var säker på att det var så hon skulle bli bemött. Vi tror 

också att känslan av skam av att blivit utsatt för sexuella övergrepp som kommer ifrån samhället är 

något som bidragit till känslan av skam. Utifrån Foucault tolkar vi det som att hon medverkat till 

sitt eget förtryck. Genom att ha dessa tankar om sig själv så har hon förtryckt sig själv och tagit till 

sig av samhällets normer. Hon har accepterat dem och med det förtryckt sig själv. De tankarna om 

att hon är äcklig på grund av övergreppen är inget hon har skapat själv. Hon har skapat dem 

tillsammans med samhället och har även reproducerat dem genom att förtrycka sig själv efter dem.     
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Flickorna bär med sig tankar om att de har lågt värde. Tankar som de inte berättar för andra. 

 

6A Sofia högpresterar för att duga i sina egna ögon. ”Mitt värde satt i de där bokstäverna. 

MVG=lyckad dotter. VG= Ditt jävla pucko, är du hjärndöd eller?” (Åkerman:2011:37).  

 

Vi tolkar citatet som att eftersom Sofia är sjuk upplever hon skuld. Betygen blir hennes sätt att passa 

in i den gängse normen och få uppskattning. Vi ser att utifrån den socialpsykologiska 

förklaringsmodellen (Fjellman 2010: 63-65) och Zebraflickan (2011:33) sätter Sofia höga krav på 

sig själv för att hon i så ung ålder bestämde att hon var stor nog att ta hand om sig själv. Eftersom 

hon gjorde sig till sin egen vårdnadshavare i så ung ålder tolkar vi det som att hon inte kunnat motta 

den omsorg föräldrarna försökt ge henne. Hon värderar sitt egenvärde utifrån sina prestationer och 

att hon inte är värd något om hon inte presterar. Hon har inte kunnat motta vetskapen om att hon har 

ett egenvärde för den hon är. Hennes föräldrar har säkert försökt att lära henne det men hon har inte 

kunnat motta det. Detta tolkar vi som att hon använder sina betyg som ett sätt för att få bekräftelse 

från omgivningen och sig själv. När hon inte får det högsta betyget ser hon det som att hon 

misslyckats och hon känner sig då inte värd något.   

 

7A”Jag mådde bara sämre och sämre och på grund av min djupa depression började jag framkalla 

röster. Jag hörde en flickröst jag kände igen men det tog lång tid innan jag kom på att det var min 

egen röst jag hörde som sa åt mig att göra dumma saker.”(Nielsen:2005:218). 

 

Vi tolkar detta citat utifrån Giddens teori som att Janna har låg ontologisk trygghet. Rösterna som 

Janna hör i sitt huvud skulle kunna ses som ett resultat av den existentiella ångest hon lider av och 

hon får svårt att skilja på rösterna i sitt huvud och vad som är hennes egen självuppfattning.  

Eftersom hon saknar bra stödjande relationer i verkliga livet så blir rösten hennes vägledare, något 

hon kan lyssna på och som säger åt henne vad hon ska göra. Dessa röster blir vad hon upplever som 

en sanning om sig själv. Genom det bristande sociala stöd som hon har i sitt liv får hon ännu svårare 

att skilja på vad som är vad. Här blir det också ganska tydligt hur hennes dåliga självuppfattning i 

direkt relation till självskadebeteende visar sig. Rösterna i hennes huvud berättar för henne hur 

värdelös hon är och detta i sin tur får henne att skära sig och senare även att försöka ta sitt eget liv.  

 

6.2 Negativa upplevelser av andras syn  

Denna kategori belyser hur författarna uppfattade andras tankar om dem. Den tar upp både 

upplevelser som skedde innan författarna började skära sig och när de väl hade utvecklat ett 

självskadebeteende. Författarna av böckerna är starkt präglade av sättet som andra uppfattar dem 

eller hur de antar att andra ser på dem.  

 

1B Sofia ville visa upp sina ärr för att omgivningen skulle förstå att hon själv tyckte hon var äcklig 

och mindre värd. Att hon visade upp sina sår betydde för henne att hon visade omvärlden att hon i 

alla fall har självinsikt om sitt eget värde. Skulle hon dölja ärren skulle folk tänka ” Usch, vilken 

hemsk människa! Och hon tror att hon är lika värdefull och bra som vi…Herregud” (Åkerman: 

2011:170).  

 

I citatet förmedlar Sofia sin dåliga självbild. Med hjälp av Cooleys teori spegeljaget tolkar vi det 

som att Sofia ville kunna påvisa att hon visste att hon var sämre än andra. Det var viktigt för henne 

att andra skulle förstå det, därför ville hon visa upp sina skärsår och sin anorexia. Kroppen blev 

hennes sätt att försöka tala om för omgivningen att hon gör vad hon kan för att påvisa sin roll som 

mindre värd. Därmed har hon både tänkt på hur hon framstår i andras ögon samt tänkt på att andra 

ger henne omdöme utifrån sjukdomen hon visar upp. Vi tolkar det som att hon via kroppen 

förmedlar känslan av sig själv. Hon ser ner på sig själv och genom att visa upp skärandet och 
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anorexian för omgivningen tolkar vi det också som ett omedvetet rop på hjälp och ett försök att få 

hennes omgivning att se henne. I Zebraflickan (Åkerman 2011:225) så utläser vi också att skärandet 

är det som bäst uttrycker vad Sofia känner. Med självskadebeteende kunde hon uttrycka det självhat 

hon upplevde. 

 

2B Ett annat exempel på dålig självbild är hur Emelie tror att hennes omgivning i skolan ser på 

henne ”I korridoren, matsalen och klassrummet kunde jag känna avsmaken i blickarna från både 

lärare och elever. Jag ansågs vara besvärlig, konstig. Jag var ingenting, enda gångerna jag var 

någon eller något, var när något var fel.” (Välitalo 2007:12).  

 

3B Berny känner hur föraktet går under huden på henne och hon upplever att det börjar bli en del av 

hennes egen självbild. Hon känner av andras blickar och glåpord och hon hör demonernas röster 

vilka hela tiden talar om för henne hur värdelös hon är och hetsar henne att skada sig själv. 

”Pundare, fnask, tjuv, bitch, slampa, psykfall, häxa, satanist…Jag började tro på vad de kallade 

mig. Kompisar, lärare, föräldrar, deras ord borrade sig under huden. Jag började få minnesluckor 

och demonerna förföljde mig allt oftare.” (Pålsson 2004:93).  

 

När Berny fick höra alla glåpord efter sig kunde hon inte glömma det utan säger att det ”kommer 

under huden” och hon kände sig icke älskad och hatad. Utifrån Spegeljaget kan man utläsa följande: 

1) Hon förstår att hon framstår som samhällets avskum i deras ögon och att hon är mycket mindre 

värd än andra människor 2) Hon har gett upp alla försök att spela en roll som en normal smart tjej 

eftersom hennes sjukdom är så framträdande att hon inte längre kan spela normal. Berny ser även 

normalitet som något avskyvärt. Hon tar i stället på sig en roll som den som provocerar, klär sig 

eller beter sig helt utan att bry sig om några normer eller värderingar. Hon vill inte ta någon roll, 

hon vill bara vara Berny. 3) Utifrån hur hon blir uppfattad av sin omgivning så känner hon en stark 

skuld, skuld för att hon är sjuk och skuld för att hon utsätter sin familj för henne själv. 

 

6.3 Skuld 

Skuld var något som förekom i alla böckerna och något som blev extra intressant då det visade sig 

att det både handlade om att de kände sig skyldiga för att de var sjuka men också att författarna 

upplevde att deras familjer lade skuld på dem för att de ”förstörde” för resten av familjen. Många av 

författarna upplevde också att psykiatrin tyckte att de var en belastning.  

 

1C”Jag känner mig som en belastning trots att jag inte kan rå för att jag är sjuk” (Pålsson 

2008:162). 

 

Vi tolkar det som att Berny har en definition av vad det innebär att vara sjuk. Sjuk är detsamma som 

att vara en belastning. Att vara frisk skulle därmed innebära att man inte är en belastning. Berny 

avviker genom att vara självskadare, något som omgivning inte alltid vet hur de ska bemöta eller 

hantera. Hon blir enligt Cooleys begrepp spegeljaget till som sjuk i omgivningens ögon, en position 

som Berny slutligen accepterar och hon börjar se på sig själv med omgivningens ögon. Vi tolkar det 

som att Berny först inte accepterar att hon skulle vara sjuk för när hon har accepterat den rollen blir 

hon till som en person som belastar andra.  

 

2C Bernys sjukdom påverkade inte bara henne själv utan fler personer i omgivningen, bland annat 

hennes lillebror. Hon tyckte att han hade fått se så mycket han inte skulle behöva ha sett. ”Aldrig 

kan jag gottgöra den smärtan och oro jag dragit över honom, aldrig kan jag ändra på det faktum 

att jag drivit honom in i en barndom av rädsla och otrygghet” (Pålsson:2008:51). 

 

Berny känner skuld gentemot sin bror som inte bara fått växa upp med föräldrar som varit väldigt 

opålitliga utan också med en syster som varit väldigt sjuk. I hennes ögon är hon i och med detta inte 

så mycket bättre än sina föräldrar som hon har hatat för deras oförmåga att skydda henne från all 
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den smärta och ångest som hon har upplevt i sin barndom. Utifrån Cooleys begrepp spegeljaget så 

tolkar vi detta som att hon upplever att hon har totalt misslyckats i den roll som hon ska ha 

gentemot sin bror. Hon ska vara hans syster som ska ta hand om honom och skydda honom så att 

han inte behöver uppleva det hon har upplevt. Detta är något som hon inte har klarat av. Hon har 

inte kunnat leva upp till den roll hon fått av samhället och för det känner hon skuld.  

 

3C ”Genom människors blickar såg jag direkt vad de tänkte, (…) Trots att de försökte dölja sina 

förbjudna känslor bakom yrkesrollen kände jag att de tyckte att jag tog upp plats för dem som var 

sjuka på riktigt” (Åkerman 2011:7).  

 

Sofia upplever att viss del av personalen tycker att Sofia bara tar upp en vårdplats, trots att de är där 

för att hjälpa till och stödja henne. Hon upplever i det framträdandet som hon ska göra på ett 

sjukhus så blir hon inte betrodd i den. Hon känner att sjukvårdarna inte ser henne som sjuk och att 

hon inte borde vara där. Hennes rätt att klassas som sjuk, men också att se på sig själv som sjuk blir 

här indirekt kritiserad. Hon upplever därmed att vårdarna ser ner på henne och tycker att hon är 

mindre värd att vara där än de som är ”sjuka på riktigt”. Detta får henne att känna skuld över sin 

sjukdom. Denna syn på sin egen sjukdom blir ännu tydligare i Zebraflickan (Åkerman 2011:23) där 

hon önskar sig en ”riktig” sjukdom eller skada. Någon sjukdom ingen skulle kritisera att hon har 

eller ifrågasätta hennes roll som sjuk. Det skulle även vara tydligt för andra att hon verkligen hade 

ont. Om hon hade ett sår eller cancer så skulle hon bli accepterade i rollen som sjuk och med det 

skulle ingen kritisera vem hon är.   

   

4C Sofia förklarar att hon skulle vilja ha en sjukdom som syns på utsidan ” vanliga människor 

förstod att en person med ett stort operationssår kunde ha fruktansvärt ont. De kunde däremot inte 

begripa att en ung tjej, som såg glad ut, kunde ha så ont i själen att hon kräktes i sängen för att 

ångesten gjorde så ont” (Åkerman 2011:23). 

 

Även i detta citat av Sofia framkommer skuld över att hon inte anses ha en riktig sjukdom. Citatet 

tolkar vi med stöd av Cooleys teori. Sofia beskriver att hon skulle vilja ha en synlig sjukdom, något 

som skulle få andra människor att förstå hur hon mår. Sofia vet att eftersom det inte syns på hennes 

yttre attribut att hon är sjuk så framställs hon som frisk i andras ögon. Detta är första punkten enligt 

Cooleys begrepp spegeljaget. Därmed lägger de enligt punkt två förväntningar på henne om att hon 

är som vilken frisk människa som helst och borde uppträda som frisk. Enligt punkt tre är det därför 

skuld som Sofia känner eftersom hon framställs i andras ögon som någon som är frisk men hon kan 

inte sluta med självskadebeteendet. 

 

5C I Jannas fall var det hennes pappa som lade mycket skuld på henne för att hon var sjuk och för 

att hon försökte ta sitt liv. Han gjorde familjens smärta central och hennes sekundär. ”Han ansåg att 

jag bara tänkte på mig själv, vilket på ett sätt var sant. –Vet du vem du sårar mest? Sa han till mig 

en dag i telefonen. Jag svarade honom inte. –Mig sa han kort” (Nielsen 2005:218)  

 

6C Sofia kände skuld över att finnas till i världen och att hon inte kunde tillföra någon nytta. I ett 

samtal med en sin terapeut framgår det att Sofia såg de som hjälper andra som betydelsefulla. Att bli 

omhändertagen för att man är sjuk låg det inget betydelsefullt i. ”Du är ju så mycket viktigare än 

jag. Du räddar folk, du behövs mer än jag gör. Jag känner mig så betydelselös, som om jag bara 

finns för att besvära andra och inte själv tillföra någonting” (Åkerman 2011:148). 

 

Som Farbers studie (Farber 2008) påvisar så är just socialt stöd i form av en terapeut viktigt för en 

självskadande person så de kan skapa en trygg anknytning till någon. I Sofias fall påvisar samtalet 

med terapeuten att hon har en person som hon vågar tala med och dela sina tankar och känslor inför. 

Sofia berättar att hon känner sig som en belastning för andra. Hon vet att hon inte kan rå för sin 

sjukdom men skulden över att vara långvarigt sjuk finns där. Det blir framträdande att Sofia ser sig 



25 

 

själva som en börda eftersom hon inte kan tillföra något till samhället på samma sätt som en frisk 

person kan. Hon ser sin terapeut som värdefull just för att hon hjälper andra som är sjuka. I och med 

att Sofia inte tycker hon själv tillför någonting ser hon det som att hon är en börda för andra. Vi 

tolkar utifrån Giddens teori att Sofia tänker på existentiella frågor så som varför man finns till. 

Eftersom Sofia har en bild av att de som hjälper andra är värdefulla och hon själv inte hjälper utan 

blir hjälpt ser hon sig som värdelös. Vad hon anser vara värdefullt är att kunna tillföra något och 

hjälpa andra. Eftersom hon inte kan det tolkar vi det som att Sofia drabbas av existentiell ångest 

eftersom hon inte kan göra det som hon anser vara viktigt existentiellt sätt. Hon skapar därmed en 

självbild där hon ser sig själv som en börda för andra och som oduglig.  

 

6.4 Otrygga sociala relationer i skolan  

Denna kategori innehåller olika sociala upplevelser som inte går att knyta till familjen. I böckerna 

fanns exempel på andra sociala band och upplevelser som hade påverkat författarna i hur de såg på 

sig själva. Den största delen handlar om skolan och om hur de blev bemötta av både elever och 

personal.  

 

1D ”Jag kan aldrig lita på att någon älskar mig och jag levde i en skrämmande värld av synder och 

skuld. Skolan hade också alltid skräckpropaganda om djävulen. Jag var väldigt rädd, jag trodde att 

jag var ond och psykopat och att jag inte var välkommen hemma” (Pålsson 2004:76).  

 

Berny går på en katolsk skola där tal om djävulen, synd och skuld var centrala. Hon beter sig inte 

som de andra och när hon börjar höra röster tolkar vi det som att hon får bekräftelse på att hon är 

ond och därmed psykotisk. Vi tolkar det hon upplever som att hon sticker ut och börjar höra röster 

gör att hon tolkar det som en bekräftelse på att hon är ond och psykotisk.  Hon blir påverkad av 

skolans skrämselpropaganda och det får henne att tro att hon är det onda som lärarna pratar om. Den 

rädsla och skräck hon beskriver tolkar vi utifrån Giddens teori som att hon har en låg ontologisk 

trygghet och denna skräck är ett tecken på existentiell ångest. Hon blir påverkad av skolans 

skrämselpropaganda att tro att hon är det onda som lärarna pratar om. Denna rädsla och skräck som 

hon beskriver tolkar vi utifrån Giddens teori som att hon har en låg ontologisk trygghet och denna 

skräck är ett tecken på existentiell ångest. Hon är rädd för att hon upplever världen som en otrygg 

plats där allt är skrämmande och då måste det vara hon själv som är det onda som lärarna pratar om 

eftersom hon inte känner sig älskad eller välkommen hemma. Hennes bild av verkligheten är inte 

stabil och hon lever i rädsla och rösterna gör att hon inte vet vad som är verkligt och vad som bara 

finns i hennes huvud. Rösterna blir också en bekräftelse på att det är något fel på henne. Hon är inte 

värd att bli älskad för hon hör djävulens röster i huvudet och det gör henne ond.  

 

Utifrån Cooley skulle vi även kunna se detta som att hennes osäkerhet om världen och den 

skrämselpropaganda hon får höra gör att hon tror att det är hon som är djävulen. Hon blir till i det 

sociala och i relation till sina känslor. Känslorna säger till henne att hon är ond och den känsla av 

skuld hon känner efter de sexuella övergreppen gör att hon har en negativ syn på sig själv. Detta blir 

ännu tydligare i Vingklippt ängel och Känn pulsen slå (Pålsson 2004:76, 2008:29–30) där Berny 

ännu tydligare beskriver osäkerheten hon upplever som barn men också hur propagandan om 

djävulen även kom hemifrån. Pappans ilska över hennes sjukdom och beteende och hans predikan 

om djävulen förstärktse hennes bild av sig själv.    

 

2D I Jannas bok framkommer det tydligt att hennes dåliga psykiska mående blev rotat redan i första 

klass. ”Får jag vara med och leka? (...) Om du hoppar i den lerpölen, sa en av dem (...) men det vill 

jag inte (…) Då får du inte vara med (…) Gör det då. Hur svårt kan det vara egentligen, din idiot 

(Janna) (…) Det stänkte vatten över hela mig och mycket riktigt blev jag genomblöt. Men nu skulle 

jag få vara med och leka i alla fall. De två, som jag skulle kalla kompisar fnittrade och sprang 

därifrån.” (Nielsen 2005: 21).  
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3D Mobbingen och utfrysningen blev bara värre med åren, men även när Janna fick diagnosen 

dyslexi trodde lärarna fortfarande att hon var lat och det hela blev ännu värre 

”Nu får du klara dig själv. Du gör ju inget annat än att räcka upp handen” (Nielsen 2005:23).  

 

4D ”Det tror vi inte på. Bara pressar henne lite mer. Det är bara lathet som gör att hon inte är så 

duktig” (Nielsen 2005:35).  

 

5D Mobbingen eskalerade när hon blev äldre och hon blev både fysisk och psykiskt misshandlad. 

”Fler slag och puttningar. Fler glåpord. Jag kände mig som en sophink, där de kunde kasta sina 

smutsiga kommentarer i. den var överfull nu, och jag orkade knappt bära på en längre (…) Släpp 

mig! Skrek jag. Jag försökte behärska mig. Jag visste att om jag skulle slå till någon av dem skulle 

de göra allt ännu värre (…) Hon släppte mig. Jag gick därifrån på väg till mitt skåp (…) när jag 

kände en konstig smärta i ryggen. Det var som det vore en kniv som trycktes in och stack sönder 

ryggraden (…) panik, ångest (…) En av dem hade slagit mig mitt på ryggen med sin hårt knutna 

knytnäve” (Nielsen 2005:45–46).   

 

6D Misshandeln som Janna utsattes för drev henne till slut till att börja skära sig själv för att hantera 

ångesten som mobbingen orsakade och för att orka leva så att de inte vinner. Janna ansåg att om hon 

skulle byta klass så skulle de andra i skolan vinna. Detta drev Janna till det första 

självmordsförsöket.  

 

”En annan dag när vi hade föreläsning i skolans aula stack dem mig i handen med en stiftpenna 

(…) Till slut fick jag nog. En sen eftermiddag strax innan jul var jag ensam hemma efter skolan. 

För att lindra ångesten skar jag mig alltid, men den här gången skulle jag ta mitt liv” (Nielsen 

2005:47).     

 

7D Janna beskriver också hur personer i hennes omgivning bara tyckte att hon ska rycka upp sig 

och tänka på sin familj. ”Ryck upp dig nu, för fan. Du har syskon och en pappa som är oroliga för 

dig! Sluta vara så egoistisk och bara tänka på dig själv!” (Nielsen 2005:219). 

 

8D När Janna började må bättre och träffade en arbetsterapeut och berättade för henne att hon hade 

träffat en kille så lät Janna arbetsterapeuten påverka henne att tro att hon skulle bli en belastning för 

honom. ”Det kan lätt bli att du använde honom som en hängbiljett. Jag visste inte vad jag skulle 

säga. Jag har nog aldrig varit så sårad som när hon sa det. (…) jag trodde faktiskt på henne (...) att 

hon skulle få mig att inse att jag duger och att livet är värt att leva. Men med hennes kommentarer 

så tryckte hon bara ner mig ännu mer och fick mig att känna mig ännu mer värdelös (...) min 

arbetsterapeut hade sådan makt över mig att jag trodde på henne att jag skulle bli till besvär.” 

(Nielsen 2005:228–229).   

 

Med citaten 2-8D ville vi visa på den sociala utsatthet från både elever och lärare som Janna befann 

sig ifrån skolstarten. Utifrån Cooleys begrepp spegeljaget så tolkar vi det som att hon blir så 

påhoppad att hon till slut börjar se sig själv med omgivningens ögon.  

 

I citat 4D beskriver Janna hur det enda värdet hon har i deras ögon är som en typ av sophink som de 

kan stoppa i eller slå på när de väl känner för det. Utifrån spegeljaget tror hon att de ser henne som 

värdelös och äcklig och det enda hon kan vara är en slagpåse. Till slut är en slagpåse det enda hon 

kan vara och tar då rollen som offer för mobbing och som ointelligent. Eftersom hon upplever att 

hennes lärare också behandlar henne som slagpåse så blir känslan ännu starkare. Hon ser då sig 

själv som ett hopplöst fall eller som någon som inte är värd något alls och detta driver henne till att 

börja skada sig själv för det är det enda som kan lindra hennes ångest och som kan få henne att stå 
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ut med sig själv. Hon beskriver tydligt i boken (Nielsen 2005:27) hur hennes mobbning driver 

henne till att inte orka leva. Janna blir det de kallar henne för. De känslor hon har om sig själv 

sprider sig till hennes uppfattning om sig själv och hon blir den där värdelösa och ointelligenta 

person som de benämner henne. Det enda sätt hon kan lätta på dessa känslor är att skada sin kropp 

för den är ju en del av henne och därmed hemsk och värdelös.  Vi tolkar även citat 2D med hjälp av 

Cooley. Eftersom Jannas kamrater inte låter henne vara med och leka förmedlar de till henne att hon 

inte är tillräckligt värd att få tillhöra och vara med i en social gemenskap.  

 

6.5 Dåliga familjeband 

Många av författarna har haft en otrygg uppväxt med föräldrar som varit frånvarande. Även om 

några hade stöd från föräldrarna kom stödet efter att självskadandet hade börjat.  

 

1E Jannas pappa hälsade också sällan på henne när hon var inlagd men han ser inte att han gör 

något fel ”Varför kommer du alltid när du inte kan stanna? Frågade jag honom. Han hade inget 

svar på det utan sa bara att jag skulle vara tacksam över att han kom överhuvudtaget (…) jag grät 

ofta över det och kände mig utslängd och bortglömd av familjen” (Nielsen 2005:252–253). 

 

Janna har framförallt under tiden hon är inlagd en väldigt dålig relation till sin pappa. I citat 1E 

tycker hennes pappa att hon borde vara glad att han kommer och hälsar på henne alls. Detta tolkar 

vi utifrån Foucault begrepp flytande makt som att pappan förut hade en viss makt över Janna men 

att den försvann när Jannas självskadebeteende utvecklades. Han känner en hjälplöshet över att ha 

förlorat kontrollen och över att inte förstå sin dotters beteende. Genom att han säger saker som 

påvisar att han lägger skuld på henne samt säger sårande saker försöker han återta makten han 

förlorat över henne. När hon försöker ta sitt eget liv eller skär sig har makten förflyttats till henne. 

Självskadebeteende ser vi som något som bryter emot samhällets värderingar och något som kan ses 

som avvikande. Genom att skada sig själv bryter hon mot de värderingar och regler som försöker 

kontrollera människor. När hon skär sig får hon därför makt i samhället. Den flytande makten har 

förflyttats till henne. Detta gör dock att människor i hennes omgivning försöker skuldbelägga 

henne. Detta är något som vi ser i När hjärtat gråter (2005:219) där de anklagar henne för att vara 

självisk.  

 

2E Sofia ansåg att hon kunde ta hand om sig redan som litet barn. Detta gjorde att hon i mycket ung 

ålder började ta på sig ansvar för sig själv. ”mamma längtade jag efter mest av alla, (…) Men jag 

kunde inte släppa in henne. Hon och jag hade varit frånskilda sedan jag var tre år, då jag bestämde 

mig för att jag var en stor flicka som klarade mig själv” (Åkerman: 2011:33).  

 

3E I Bernys fall hade hennes röriga uppväxt inte givit henne rätt redskap för att på ett 

tillfredställande sätt att kunna hantera sina känslor och därmed inte kunnat lita på sina egna eller 

andras signaler ”Jag har fått många teorier serverade för mig,(...) teorier om att jag aldrig visste 

hur mina föräldrar skulle vara från en minut till en annan på grund av mammas depressioner och 

pappas alkoholism, att jag ständigt fick dubbla budskap och att mina känslor aldrig fick utrymme 

eller gensvar” (Pålsson:2008: 20).  

 

4E När Berny var på familjeterapi med sina föräldrar kom mycket upp till ytan. Här beskriver 

Berny hennes relation till sin pappa. 

”Det är det värsta, när han är sådär isande kall (…) Jag blir orolig, oro gör mig elak. Men det 

förstod ju inte jag då! Jag trodde du hatade mig. Och jag var så rädd, jag blev förvirrad av allt prat 

om helvetet och satan och dödssynder” (Pålsson 2004:76).  
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5E Berny upplevde att i hennes biologiska familj fanns ingen förståelse eller någon som orkade ge 

henne stöd i sjukdomen. ”Jag var hemlös och rotlös, med ett trasigt föräldrahem där jag inte kände 

mig hemma eller välkommen, med svårt infekterade band till mina föräldrar och syskon som inte 

kunde förstå min sjukdom, som inte hade tillräckligt med egen styrka för att stötta mig när jag 

behövde dom som mest (Pålsson:2008: 29-30)  

 

6E Hon hade dock en änglafamilj, bestående av några vänner. Hos de fann hon det stöd och 

gemenskap hon längtat efter. ”Karin är en av mina änglar, en i min änglafamilj. Karin, Kristinah, 

Aurora och Ranvi är för mig den enda villkorslösa kärleken. Oavsett vilka steg vi tar i livet, oavsett 

i vilken riktning vi går, så finns familjekänslan kvar. Det är inte biologiska men rena, starka 

familjeband. Hos dem fann jag förståelse för första gången i mitt liv, en förståelse och en känsla av 

att vara accepterad trots sjukdomen, en tillhörighet och den avskalade, självklara kärleken” 

(Pålsson:2008:34).  

 

Under sin högstadietid träffade hon Ranvi som delvis blev hennes räddning. För första gången i sitt 

liv så litade hon verkligen på en annan människa och kände sig älskad. De skapade sedan sin 

änglafamilj som var en grupp med unga personer som delar en känsla av utanförskap och ett 

destruktivt leverne. I citat 6E beskriver Berny detta tydligt hur änglafamiljen gav henne den 

tryggheten och tilliten som hon aldrig känt från sin biologiska familj. Genom sin änglafamilj bygger 

hon upp sin ontologiska trygghet och kan i stunderna med sin änglafamilj känna trygghet och en 

starkare känsla över vad verkligheten börjar och slutar. Den ontologiska tryggheten blir dock inte 

fullständig eftersom den kommer först när Berny är i tonåren och redan byggt upp mycket rädsla 

och existentiell ångest.   

 

7E ”Jag såg att pappa drack och jag såg att mamma ofta var deprimerad och ensam, men jag fick 

inte prata om det. Det gjorde mig förvirrad och jag började glida bort, jag hade ingen känsla av 

vem jag var eller hur verkligheten såg ut. Och sedan började rösterna komma till mig och då blev 

allt tydligt. Jag var en skyldig varelse och jag skulle straffas. Då började jag skära mig och sedan 

fly med drogerna” (Pålsson:2008:99).  

 

I citaten 3-7E beskriver Berny tecken på att hon inte hade någon stark ontologisk trygghet som 

barn. Den bristande ontologiska tryggheten leder till att hon får existentiell ångest då hon inte 

förstod vad som hände eller varför. Eftersom hon inte har någon stabil bild av vem hon är orsakar 

den existentiella ångesten att hon inte har utvecklat en känsla för vad som är henne själv och vad 

som är verkligheten. Som barn visste hon inte om hennes föräldrar skulle komma tillbaka när de 

lämnade rummet eller hur det skulle bete sig. Detta har i stor utsträckning påverkat hennes identitet 

och bild av sig själv. Vi tolkar det som att bristen på ontologisk trygghet gjorde henne rädd och 

sårbar och den bristande tryggheten tror vi är en aspekt som gjorde henne mer benägen att utveckla 

schizofreni (Pålsson 2008:83). 

 

6.6 Den skyddande identiteten som självskadare 

En intressant aspekt i alla biografierna var hur författarna identifierade sig med sin omvärld och hur 

detta var en anledning till att de började skära sig men framförallt varför de hade så svårt att sluta.  

Även om det framgår i författarnas texter att de vill bli friska och normala så har de byggt upp en 

identitet som gett trygghet. När de bekänner och får hjälp med att bli rehabiliterade kommer de 

behöva skapa en ny identitet som friska. Samhället vill genom att förändra författarnas syn på sig 

själva och lära dem ändra sitt invanda beteende, få författarna att gå tillbaka till normen, det vill 

säga friskhet. Författarna vet dock inte hur de ska vara som friska personer och detta är ytterligare 

en sak att kämpa med. 
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1F När Sofia bestämde sig för att hon skulle kämpa för att bli frisk förklarade hon att det kommer 

bli svårt. Sofia hade byggt upp sin trygghet och sin identitet runt skadandet. Målet att bli frisk blev 

ett mål mot att nå något främmande. Hon visste inte vad som väntade henne. ”Jag skulle tvingas 

släppa taget om allt som gjorde mig trygg, kasta bort min sjuka identitet och vara ett tomt skal tills 

jag hunnit bygga upp något nytt. Jag skulle bli en zebra utan ränder”(Åkerman 2011: 211).  

 

 

2F Sofia ville bli frisk men hon förknippade tillståndet av att vara frisk med att vara osynlig. Hon 

ville vara frisk och bli sedd ”Jag ville vara normal, göra saker som vanliga ungdomar gjorde och 

leva som alla andra, men samtidigt var jag så rädd för att tappa min enda identitet och falla 

tillbaka till den där osynliga Sofia, den som jag varit innan jag blev sjuk för många år sedan” 

(Åkerman:2011:37).  

 

3F Berny upplevde samma sak ”Jag måste börja om i världen, börja om och lära mig allting på 

nytt. För jag har aldrig lärt mig att stå ut när det är svårt, eller ens i en vanlig känsla. Jag har 

alltid haft behov av att fly från mig själv, mina minnen och den värld som skrämmer mig som barn 

och som fortfarande skrämmer mig något oerhört. Men ändå är jag här, beredd att slås för mitt liv, 

beredd att offra alla mina illusioner, all min flykt för att nå det som skrämmer mig, närvaron” ” 

(Pålsson 2008:215) 

 

Sofia hade en längtan efter att bli sedd för den hon är. För att bli det måste hon fungera normalt i 

samhället. Den bild hon hade av att vara normal var dock förknippad med att vara osynlig.  

I sociala interaktioner finns det normer för vad som är normalt och för vad som är avvikande. När 

Sofia var frisk kände hon sig bara osynlig, som sjuk fick hon i alla fall en identitet och något som 

människor runt omkring henne kan respondera på. Den sjuka Sofia finns och får verka i social 

kontext. Enligt Focaults teori om biomakt är det människorna i samhället som sätter upp lagar och 

normer. Dessa lagar och normer flyter på institutionell nivå och i människor själva. Om någon 

avviker från normen blir det avvikande beteendet framträdande och bemöts utifrån den synvinkeln. 

I Sofias fall innebär det att folk i alla fall bemöter och interagerar med henne utifrån hennes 

självskadebeteende. För att hon ska få tillbaka fullmakten över sitt liv behöver hon bli fri från sin 

sjukdom så hon kan lära sig att interagera med människor på ett annat sätt än utifrån vinkeln att hon 

är sjuk. Hon behöver lära sig att bli bemött av människor som frisk men synlig för att veta att det är 

värt att leva fri från sjukdomen. Detta stycke handlar om Sofia men kan likaväl appliceras på Berny. 

Skillnaden ligger i att Berny försöker fly från obehagliga minnen. 

 

4F ”De finns de som ser förskräckt på mina armar (…) och försöker trösta mig att plastikkirurgin 

går framåt (…) Varför skulle jag vilja ta bort mina ärr? De är en del av mig, en konsekvens av min 

frätande sjukdom (…) Varför skulle jag dölja en del av mig själv?” (Pålsson 2004:34).  

 

Ärren och skärandet är något som Berny kan identifiera sig med och något som hon känner är en 

trygghet. Hennes ärr blir som en del av henne och också som ett kvitto på hur hon mår och upplever 

det som en förolämpning om hon ska behöva dölja dem. Utifrån Foucault begrepp biomakt tolkar vi 

att Berny skär sig för att gå emot samhällets normer och värderingar. Genom att visa upp sina ärr 

går hon emot samhällsnormen som utgår från att självskadebeteende är något att skämmas över, att 

den som skadar sig själv är stämplad som sjuk. Berny anser sig inte vara sjuk, hon anser sig inte ens 

vara människa. Detta tolkar vi som att hon inte litar på människor och tycker att de flesta är så olika 

henne själv att hon omöjligt kan vara en människa. Hon är istället en ängel tillsammans med hennes 

vänner som också dem går emot samhällets normer. De känner hon samhörighet med och då måste 

de vara något annat än människor. Hon beskriver människor som den grå massan utan känslor eller 

egen vilja (Pålsson 2004:11). Genom att bryta mot dessa normer så förflyttas den flytande makten 

från samhället till henne eftersom hon vägrar spela efter deras regler. 
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5F ”Jag är en ängel. Inte en människa. Min verklighet började när mina vingar växte ut.” (Pålsson 

2004:9).  

 

Berny och hennes vän Ranvi har tillsammans med ett antal till ungdomar skapat änglafamiljen, de 

är alla änglar och mår psykiskt dåligt för änglar har riktiga känslor till skillnad från 

människorobotarna. Detta kan låta väldigt sjukt och som en del av hennes schizofreni men vi ser det 

som ett sätt för henne att överleva i en värld av smärta och utan för henne synlig kärlek. För första 

gången får hon känna att hon är med i en grupp med människor som är som hon och förstår henne. 

Det blir en väldigt stark ”vi och dem” känsla i en sådan här grupp. De fick alla något starkt att 

förknippa sig med och något att identifiera sig med. Nu blev de någon. I all existentiell ångest fick 

hon något att hålla fast vid och som bekräftade henne som den hon är. Med hjälp av Cooleys 

begrepp spegeljaget så tolkar vi detta som att hon nu blir accepterad i den roll hon vill ha och 

hennes vänner ser henne som något vackert och värdefullt vilket får henne att känna sig älskad. 

Som Nocks studie kommer fram till (Matthew K. Nock 2008) så kan självskadebeteende vara något 

som stärker samvaron mellan individer. Vi ser det därför som att det sociala samspelet påverkade 

hennes självuppfattning och känsloliv. Tillsammans så upprätthåller de sina psykiska sjukdomar 

eftersom de tillsammans socialiserar in varandra i en värld där psykisk sjukdom är den enda möjliga 

utvägen. Alla skär sig inte men de delar alla erfarenheten av ett trasigt liv utan människor som 

förstår dem och lösningen för dem blir då att bli något helt annat eftersom de som människa bara 

blir skuldbelagda och stigmatiserade. 

 

6.6.1 Subjektspositioner 

Positionen sjuk är en subjektsposition som är framträdande i alla böckerna. Den finns delvis i de 

diskurser som tjejerna lever i och är i många fall en position som tjejerna intar för det är den enda 

position som de kan inta. Det finns dock olika sätt som de förhåller sig till denna position och det 

tar även olika tid för dem innan de accepterar den positionen. 

 

1G ”Men om man var ett riktigt psykfall så hörde de till att ta många piller” (Åkerman 2011:20). 

 

2G ”Jag var inte lycklig som sjuk, men jag hade inte varit lycklig som frisk heller. Skötarna var 

friska och dom tyckte jag inte om. Patienterna var sjuka och dom tyckte jag om. Friska var onda 

och sjuka var goda” (Åkerman 2011: 39). 

 

3G ”Jag ville börja skolan, bli normal och passa in i mallen, inte bara för andras skull utan också 

min egen” (Åkerman 2011:42).  

 

4G ”Men den gamla identiteten var stark, och jag visste ju att jag var duktig på att vara sjuk” 

(Åkerman 2011:55). 

 

5G ”klassad som ett tvättäkta psykfall. Jag hade inte längre ett värde som en frisk människa” 

(Åkerman 2011:92).  

 

Sofia är en författare vars biografi lägger en del energi och utrymme på just att hon är sjuk. I citat 1-

5G kopplar hon även sin subjektsposition som sjuk till sin identitet och exakt som vi kom fram till i 

analysen av kategorin ”Den skyddande identiteten som självskadare” så blir hennes sjuka 

identitet/subjektsposition hela hennes identitet och detta gör det väldigt svårt att bli frisk. Att 

försöka bli ”frisk” i sina egna ögon och även i andras upplevs som en stor risk och något som hon 

inte vet hur man gör. 

 

6G ”Istället för mina vanliga kläder började jag klä mig i gamla, slitna och trasiga paltor” 

(Välitalo 2007:8).  
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Emelie försöker till en början att dölja sitt psykiska tillstånd men känner sedan att det inte är någon 

idé. Hon försöker då vara någon annan och börjar klä sig som hon mår och med det accepterar hon 

subjektspositionen sjuk, hon beter sig inte bara som subjektspositionen utan klär sig som den. 

 

7G ”Jag är en ängel, ingen människa (…) De kallar mig sjuk. De säger att jag att jag är svårt 

depressiv, har borderline-personlighet och är psykotisk. Schizofren kallar de mig också. Tror 

läkarna att de är gud?” (Pålsson 2004:9).  

 

I Bernys fall tar hon en helt annan position än sjuk och det gör hon just för att hon vill inte anta 

positionen sjuk. Det är inte henne det är fel på utan resten av världen. I detta citat så är det tydligt 

hur läkarna (och säkert också andra i hennes omgivning) positionerar henne som sjuk. Berny gör 

dock motstånd och försöker positionera sig på ett annat sätt. Det är dock intressant att hon beter sig 

som subjektspositionen, rent praktiskt så beter hon sig som sjuk i lika hög grad som alla andra 

författarna. Hon säger att hon har ”emotionell cancer” men säger samtidigt att hon inte är sjuk.  

 

8G ”Syster: Berny du vet att jag älskar dig men du är sjuk” (Pålsson 2004:193).  

 

9G ”Varför blev just jag sjuk?” (Pålsson 2004:255). 

 

I citat 8G framkommer det att även hennes änglar ser henne som sjuk och med tiden så börjar hon 

också rent teoretiskt anta positionen som sjuk (citat 9G). När hon i slutet av boken Vingklippt ängel 

börjar acceptera rollen som sjuk då börjar hon också må bättre. Hon börjar bete sig som frisk och 

hennes omgivning och diskursen börjar acceptera att hon tar den positionen för hon just beter sig 

som frisk. Att interpelleras med subjektspositionen sjuk av diskursen är något som är skamligt och 

den enda utvägen är att ändra sig så hon kan få positionen som frisk. För de flesta av författarna så 

kommer den sjuka delen alltid vara en del av dem då de har diagnoser som inte går att bli helt frisk 

från. Samhället ger ingen annan utväg än att självskadaren ska sluta skära sig och bli ”frisk” 

(Jörgensen & Philips 2010: 22). 
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7. Slutsats  
 

Syftet med denna studie var att vi ville undersöka självskadebeteende utifrån ett socialpsykologiskt 

och sociologiskt perspektiv. Vårt fokus och syfte har varit att undersöka hur sociala relationer har 

påverkat individer med självskadebeteende samt hur de sociala relationerna påverkat självskadarnas 

identitet och självuppfattning. Vi har även haft fokus på hur individerna påverkas av normer. Våra 

frågeställningar har varit: Hur formar individerna sin identitet utifrån sitt självskadande? Vilken 

självbild har individerna som skadar sig själva? Är det något i dessa personers tidigare sociala 

relationer som har påverkat att de har börjat skada sig själva? Har normer påverkat individerna i sitt 

självskadebeteende.  

 

Vårt huvudresultat i denna uppsats anser vi är kopplingen mellan att vara en självskadare och hur 

det för många var den absolut avgörande aspekten till varför de hade så svårt att sluta. I många år 

har författarna levt med självskadebeteende och lärt sig identifiera sig själva enligt den rollen.  

 

En anledning till att många hade svårt att sluta med självskadebeteendet är att det inte enbart 

handlade om att bli frisk, de ska omforma en del av sin identitet och inta en ny subjektsposition. De 

ska gå in i en ny roll som både är ny och känns skrämmande. Därmed väljer de delvis omedvetet att 

stanna kvar i den identitet de redan har. Deras destruktiva liv i alla fall är något de vet att de klarar 

av. Vi tror att omforma sig till en ny identitet kan vara skrämmande då de inte vet om de kommer 

lyckas i rollen som frisk. I bakhuvudet har de med sig att de faktiskt kan misslyckas vilket vi tror 

kan vara en anledning till att de väljer att stanna kvar i sin gamla identitet. De riskerar att dels tappa 

sin gamla identitet, och detta  innan de vet om de kommer klara av att omforma en ny. Utgången 

kan bli att de blir identitetslösa. Detta är något som både Sofia och Berny upplever en stor rädsla för 

men till slut inser är den enda utvägen. Sofia beskriver det som att hon skulle bli en zebra utan 

ränder innan hon har hittat en ny identitet.  

 

Utifrån vår analys med Giddens begrepp ontologiska trygghet och existentiell ångest så får vi fram 

intressanta och relevanta analyser där den mest framträdande är de om Berny. Vi tycker det är 

tydligt att Berny har en bristande ontologisk trygghet och hur den bristen har skapat den 

existentiella ångest som hon beskriver och dessutom kopplar ihop med den bristande tryggheten 

hon har fått från sin barndom. Detta har till och med fått henne att vilja distansera sig med 

människor i stort och hon vågar endast lita på änglafamiljen. Hos dem får hon en klarare bild av vad 

som är verkligt och vad som kommer av hennes existentiella ångest och schizofreni. När hon får en 

stabil social punkt med vänner som accepterar hennes sjukdom, sätt att vara och förstår henne så får 

hon också mycket positivt av de relationerna även om de kan vara en orsak till att hon inte vill 

lämna sitt sätt att vara men samtidigt kanske en förutsättning för att sedan må bättre och börja se en 

ljusning. Utifrån Cooley tolkar vi detta som att hon först nu blir accepterad i den roll som hon 

försöker spela och att vännerna agerar och pratar positivt om henne vilket gör att hon får en bättre 

självuppfattning för nu blir hon accepterad som den hon är och kan börja känna positiva känslor 

över sig själv. Här visar vår uppsats tydligt på vikten av sociala i relation till självskadebeteende.  

 

Alla författarna visade även på hur det sociala har påverkat deras självuppfattning. Ett exempel på 

detta är vår analys av Jannas bok med Cooleys begrepp spegeljaget där hon blir mobbad och utfryst 

av sina klasskompisar och senare även av hennes pappa. Janna börjar mer och mer känna sig som 

den sopphink som hon upplever att hon blir behandlad som. Hon beskriver en uppfattning av sig 

själv som är väldigt negativ och att det är bättre om hon bara dör för då slipper alla att oroa sig över 

henne och att hon ska försöka ta sitt liv. Hon speglar sig själv i deras uppfattning av henne och ser 

då bara en negativ bild av sig själv. Den enda rollen som hon blir accepterad i är som ett 

misslyckande. Detta blir ännu starkare när hon börjar höra röster då dessa förstärker den bilden hon 
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har fått av sig själv, först senare förstår hon att rösterna hon hör bara är en förstärkning av hennes 

egen självuppfattning. Emelie beskriver liknande självuppfattning även om det inte finns en lika 

tydlig social faktor i hennes fall. Något som är tydligt i alla böcker är den negativa 

självuppfattningen som författarna har och hur starkt den är kopplad till deras självuppfattning.  

 

 

 

I böckerna så framkommer en tvåtydlighet angående vilka subjektspositioner som tjejer kan inta. 

Subjektspositionen sjuk är en position som de förväntas att ta men samtidigt så får de känslan av att 

de inte är sjuka på riktigt och att de tar upp en vårdplats för den som är ”sjuk på riktigt” enligt 

sjukdiskursen. Den av tjejerna som anses vara mest sjuk är Berny men hon själv vill inte alls inta 

den subjektspositionen som diskurserna vill interpellera henne med, dock så beter hon sig som om 

hon är sjuk och i ”praktiken” så har hon antagit den positionen även om hon försöker att motarbete 

den och göra sig en egen. Det som varit mest oväntat från vår sida var att tjejerna oftast inte ses som 

sjuka av andra. Det är inte helt friska men de har en självförvållad sjukdom och borde därför rycka 

upp sig och följa normen.  

 

Utifrån Foucaults teori om biomakt och flytande makt tolkar vi det som att den egna kroppen blir 

det främsta en människa kan styra över. Människan kan inte sätta sig över rådande lagar och normer 

i samhället vilket kan vara frustrerande och få personer att känna sig maktlösa. En sak hon dock kan 

ha bestämmanderätt över är sin egen kropp. Att personer skadar sig själva tolkar vi som en form av 

protest och ett maktmedel individerna använder för att protestera med de rådande normer som finns 

i samhället. Att personer i vårt samhälle skär sig kan också bli en mekanism som framkommer och 

fortgår för att individen upplever att hon tagit kontroll över något som hon själv kan styra över. Hon 

får makt via den kontroll hon besitter över sin kropp. Berny är ett tydligt exempel på detta då hon 

inte vill kännas vid att hon är en människa utan säger att hon är en ängel. Hon säger även att hennes 

ärr är något att vara stolt över och vi tolkar detta inte bara som ett sätt att identifiera sig med sitt 

beteende utan också som ett sätt att bryta mot rådande normer genom att gärna visa upp ärren och 

de är något som ”gråa massan” (människor som följer normer) inte kan kontrollera. Berny är den 

som tydligast använder sitt beteende som ett sätt att sätta sig emot samhället i stort och för att få 

makt mot dem.   

 

7.1 Metoddiskussion 

Det material vi valde att använda oss av har både negativa och positiva aspekter vilket alla typer av 

empiri har. En viktig sak att tänka på är att vårt material är skrivet i skönlitterärt syfte. Böckerna är 

inte skrivna i ett vetenskapligt syfte och texten kan inte anses spegla någon absolut sanning av 

verkligheten. Texten består av minnen från en tid i författarnas liv då de levde i psykiskt mycket 

dåliga tillstånd och är skriven i efterhand. Texten består av minnen från när författarna mådde dåligt 

och är skriven i efterhand. I många fall hoppar författaren mellan nutid och dåtid vilket kan 

komplicera analysen då vi inte var intresserade av hur de ser på sitt beteende i dagsläget. I och med 

att vi var intresserade av författarnas uppfattning av självskadande, av vad som hände, varför och 

hur de såg på sig själva så var materialet relevant även om det inte avspeglar någon absolut sanning. 

Vi var bara intresserade av hur de upplevde sin situation. En fördel med den här typen av material är 

att författarna har fått tid på sig att reflektera över hur de kände och att det ger en helhet över den 

situationen de var i. Inför denna studie hade vi en idé om att sociala relationer hade påverkat 

självskadarna till att börja skära sig och att dessa relationer har påverkat hur de ser på sig själva, 

detta utifrån vår förförståelse dels om beteendet i sig men också av vad vi tidigare studerat. 

Författarna framställde ett material som i hög grad också påpekade betydelsen av sociala relationer i 

relation till självskadebeteendet.  

 

Det fanns både begränsningar och möjligheter med de metoder vi använt oss av. En av nackdelarna 

med metoden var att vi upplevde den som väldigt tidskrävande, trots att vi utgick från vårt syfte och 
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frågeställningar och inte hade ett så brett och öppet förhållningssätt som är tänkt i Grounded 

Theory. En fördel var att vi upplevde att vi fick en övergripande bild av ämnet vi studerade och att 

denna breda syn gjorde att vi fick med många relevanta aspekter. Det positiva vi upplevde med 

diskursanalysen var att vi fann en möjlighet att kunna sätta in författarna i en speciell kontext med 

hjälp av subjektspositioner. Subjektspositionerna gjorde att vi fick en ökad kunskap om individerna 

utifrån den diskurs de befann sig i och hur denna position påverkade deras självbild samt 

omgivningens bild av dem. Det vi upplevde som negativt med diskursanalysen var att den bara kan 

säga något om hur diskursen påverkar just de personerna i deras specifika situation. Den kan ge en 

viss förståelse för vilka möjligheter dessa tjejer har men eftersom diskurserna är flytande och 

förändras så är det svårt att säga något om en fenomenet självskadande i stort.  

 

7.2 Framtida studier 

Det finns brist i tidigare forskning vad det gäller social påverkan och självskadebeteende. När vi i 

vår studie upptäckte hur stark denna påverkan är för just identifiering tycker vi att fler studier skulle 

behöva göras utifrån denna vinkel. Det är viktigt att förstå beteendet ur självskadarens perspektiv 

för att kunna hjälpa dem att sluta och för att kunna arbeta preventivt så att självskadandet minskar. 

Inom sociologin och socialpsykologin finns det i högsta grad begränsat med forskning. Vi anser att 

den skulle behöva öka och därmed kunna förbättra förståelsen avsevärt. I denna studie fanns tyvärr 

ingen möjlighet att studera män. Anledningen är att det inte finns några biografier skrivna av män.  

Det skulle vara intressant att forska på om det finns skillnader. Det skulle även vara intressant att 

göra en studie i ett större perspektiv där familjemedlemmars, vårdpersonals och vänners synvinkel 

undersöks. Utifrån vår studie och tidigare forskning framkommer det att det skulle behövs fler 

långtidsstudier för att förstå fenomenet bättre.    
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