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Sammanfattning 

I detta arbete har tidigare självskadande individers egna erfarenheter undersökts. Materialet 

samlades in genom en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fyra före detta 

självskadande individer. Materialet har sedan analyseras med hjälp av diskursanalys. Tonvikten i 

analysen, i detta arbete, har legat på den självskadande individens beskrivning av sin situation. De 

insamlade intervjuerna har transkriberats och analyserats med en metodik där mening-för-mening 

kodats. Utifrån dessa koder har jag sedan sett olika och gemensamma teman vilka beskriver 

diskursen om den självskadande individen. Intervjupersonerna beskriver att den självskadande 

handlingen kan vara ett sätt att hantera: starka känslor, skuld, och skam. Handlingen kan även vara 

ett sätt för individen att skapa kontroll över dessa och samtidigt kontroll i en upplevd kaotisk miljö. 

Kultur och samhälle påverkar den självskadande individen och i detta arbete har en modell för att 

förstå självskadebeteendet som process utarbetats, denna modell har jag kallar “den självskadande 

loopen”, vilken är nära anknuten till de starka känslorna, kulturen, och samhället.  

 

Nyckelord: Självskada, diskursanalys, kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer, den 

självskadande loopen 
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1 Inledning 

Självskadande beteenden är ett allt mer omfattande hälsoproblem, främst bland unga kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2004a; Socialstyrelsen, 2004b). Eftersom det mesta av den litteratur jag har läst 

fokuserar på unga kvinnor ansåg jag det viktigt att få med unga mäns erfarenheter av sin tid som 

självskadare. Detta blev grunden för denna uppsats. Jag har i denna uppsats intervjuat fyra före 

detta självskadare om deras upplevelser som självskadare. I materialet har jag intervjuat två kvinnor 

och två män. Arbetet med denna uppsats har varit intressant och berikande. Min ambition har varit 

att bidra till kunskapen om den självskadande individen, dess problematik och synen på denne. 

 

Jag vill med dessa ord tacka för att du tagit dig tiden att läsa denna uppsats. 
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2 Bakgrund 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer var fjärde individ i världen någon gång i sitt 

liv att drabbas av nedsatt psykisk hälsa. Just nu lider cirka 450 miljoner människor av mentala eller 

neurologiska sjukdomar. Detta placerar mental ohälsa som en av de främsta anledningarna till 

ohälsa och funktionshinder världen över.1 Enligt WHO definieras psykisk hälsa som ett tillstånd 

vilket tillåter optimal fysisk, intellektuell och emotionell utveckling av individen så långt det är 

förenligt med hänsyn till andra individer.2 I en svensk kontext är även mental hälsa och psykiskt 

välbefinnande ett viktigt område. Folkhälsomyndigheten beskriver att 2018 angav 17% av den 

svenska befolkningen att de upplevde nedsatt psykiskt välbefinnande.3 Samma 

myndighet definierar nedsatt psykiskt välbefinnande på följande sätt: “Psykiskt välbefinnande 

fokuserar främst på de positiva dimensionerna av psykisk hälsa medan nedsatt psykiskt 

välbefinnande ringar in lättare grader av psykisk ohälsa. Olika typer av besvär, som ängslan, oro, 

ångest, stress och sömnbesvär, kan också vara viktiga för att förstå psykisk hälsa.” (Ibid).4 Psykisk 

ohälsa och nedsatt psykiskt välbefinnande är nära förknippat med självskada, detta genom att 

självskadande handlingar kan vara en reaktion på stress, ångest, och svåra känslor enligt National 

Self Harm Network5, Healthy Place6 och Mental Health foundation.7 Den självskadande 

handlingen beskrivs som en handling utan en önskan om att ta sitt eget liv och att den främst 

används för att hantera svåra och starka känslor, genom att få ett snabbt tillfälligt lugn. Handlingen 

i sig omfattar skärande eller rispningar med vasst föremål eller att bränna huden. (Johander, 2013; 

Johansson, 2011; Gradin Franzén och Gottzén, 2009; Karlsson och Hailemariam, 2014; Heilbron 

och Prinstein 2008). Då denna definition av begreppet är den mest förekommande kommer även 

jag att ha detta som grund när jag, i detta arbete, refererar till det självdestruktiva beteendet, att 

skära sig själv. I Sverige har det gjorts undersökningar på självskadebeteende hos ungdomar i 

högstadiet och gymnasiet, dessa har gett liknande resultat i de olika grupperna. 35-42 procent av 

ungdomarna svarade, vid kvantitativa undersökningar, att de vid åtminstone ett tillfälle under det 

senaste halvåret eller året hade självskadat (Jutengren, Kerr och Stattin, 2011; Lundh et al., 2011a; 

Zetterqvist, Lundh, Dahlström och Svedin, 2013). Enligt vårdguiden 1177.se är det en allmän 

uppfattning att självskadebeteende är ett kvinnligt fenomen8, Healthy place finner att en av fem 

                                                 

 
1 4.1.2019 kl: 16.30 https://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/ 
2 4.1.2019 kl: 16.30 https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/ 
3 4.1.2019 kl: 16.30 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-

utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/ 
4 4.1.2019 kl: 16.30 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-

utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/ 
5 4.1.2019 kl: 18.00 http://www.nshn.co.uk/whatis.html 
6 4.1.2019 kl: 18.00 https://www.healthyplace.com/abuse/self-injury/self-injury-self-harm-statistics-and-facts 
7 4.1.2019 kl: 18.00 https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/self-harm 
8 5.1.2019 kl: 14.00 https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Sjalvskadebeteende-tar-

sig-olika-uttryck-beroende-pa-kon/ 

https://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/
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kvinnor samt en av sju män utför självskadande handlingar.9  Vidare börjar självskadande ofta i ung 

ålder enligt WebMD.10 

 

Var fjärde person kommer någon gång under sitt liv att utsättas för nedsatt psykisk hälsa, vilket 

kan leda till självskadande handlingar, då är det i allmänhetens intresse att vidare undersöka detta 

fenomen. Utifrån ovan nämnda beskrivning om nedsatt psykisk hälsa och självskadande handlingar 

kommer detta arbete att undersöka individer vilka har självskadat. Då självskadande handlingar kan 

introduceras redan i tidig ålder, väljer detta arbete att fokusera på individer som har självskadat i 

unga år. Där den självskadande handlingen utfördes när informanterna var mellan 12-25 år. 

Eftersom ämnet är av känslig karaktär, samt att jag som har genomfört detta arbete inte har 

specialiserad utbildning inom psykologi och aktivt självskadande, avgränsas arbetet att fokusera på 

de vilka har erfarenhet av självskadande handlingar, men inte längre självskadar. Detta arbete visar 

delvis på att mer kunskap behövs om hur individer som självskadar upplever sig själva som 

självskadare. I den här bakgrunden har framför allt webbplatser använts som källor och det kan 

vara bra att ha i åtanke att webbplatser inte alltid är vetenskapligt granskade. 

                                                 

 
9 5.1.2019 kl: 14.00 https://www.healthyplace.com/abuse/self-injury/self-injury-self-harm-statistics-and-facts 
10 5.1.2019 kl: 14.00 https://www.webmd.com/mental-health/features/cutting-self-harm-signs-treatment#1 



 

 8 

3 Forskningsöversikt 

I detta kapitel kommer forskning som berör självskadande beteenden på olika sätt att behandlas. 

De vetenskapsområden som detta studeras inom är: medicin, psykologi samt samhälls- och 

kulturvetenskap. De medicinska och psykologiska studierna intresserar sig bland annat för: effekten 

av behandlingar hos självskadande individer, anledningar till att individer självskadar, hur 

vårdpersonal upplever och hanterar möten med självskadande individer, hur jämnåriga påverkar 

varandra samt kopplingen mellan borderline patienter och den självskadande handlingen. De 

samhälls- och kulturvetenskapliga studierna intresserar sig för bland annat: hur den självskadande 

individen konstruerar sig själv som självskadare och hur självskada kan ses som ett socialt fenomen, 

hur internetforum möjliggör gemenskap mellan självskadare, detta delvis genom gränsdragning 

gentemot andra grupper, samt hur självskadare konstruerar sina identiteter genom bloggar.  

Gemensamt för de tre områdena är studiet av den självskadande individen. Nedan kommer 

följande teman att behandlas: vad som forskats på inom de tre områdena, vad studierna har kommit 

fram till, samt hur dessa studier är relevanta och kan bidra till denna uppsats. Dessa kommer 

behandlas i följande ordning: medicin, psykologi samt samhälls- och kulturvetenskap. 

3.1 Medicinska och psykologiska studier av självskadande 

 Hawton et al (1998) genomförde en systematisk litteraturgenomgång av slumpmässigt 

kontrollerade experiment gällande psykosocial och medicinsk behandling av patienter vilka 

avsiktligt, och återkommande, utför självskadande handlingar. Totalt studerades 2452 

självskadande individer och behandlingen av dessa uppdelat i 20 olika experiment. Hawton et al. 

(1998) finner att det behövs fler omfattande experimentella studier om vilken behandling som är 

mest effektiv samt studier angående de socioekonomiska och sociokulturella kontexterna kring det 

självskadande beteendet. Utifrån deras genomgång kvarstår osäkerhet kring vilken form av 

psykosocial och medicinsk behandling som är den mest effektiva. Detta bland annat på grund av 

de olika studiernas mätmetoder. Författarna menar att på grund av den självskadande 

problematikens omfattning i världen är det nödvändigt att ytterligare studera ämnet. Denna artikel 

är förvisso äldre men visar på problematikens omfattning och svårigheten att studera den 

självskadande individen då det delvis bygger på individens delaktighet. 

En senare medicinsk litteraturgenomgång är Edmonson et al. (2015). Edmondson et al. (2015) 

har gått igenom 113 kvantitativa studier och 39 kvalitativa studier, sammanlagt har de gått igenom 

152 studier. Författarna argumenterar att en bristande förståelse av hur den självskadande 

handlingen kan hjälpa individen är en barriär till en effektivare vård av den självskadande individen 

(Edmondson et al. 2015). Den vanligaste orsaken till självskada är, enligt de genomgångna 

studierna, individuell ångest. Dock finner de även stöd för att handlingen kan ha en positiv effekt 

hos individen då den ger individen “a personal sense of mastery” (2015), vilket jag översätter till en 

personlig upplevelse av kontroll. Utifrån sin litteraturgenomgång har Edmondson et al (2015) gjort 
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en lista över anledningar till att individer självskadar. De behandlar sammanlagt 15 stycken 

anledningar till att självskada och delar in dem i tre grupper: ångesthantering, självskada som en 

positiv erfarenhet, och självdefinition. Detta beskriver författarna, skiljer sig från tidigare studier, 

genom att författarna belyser funktioner av självskadande som i tidigare forskning har blivit 

åsidosatt. Detta rör hur självskada kan ha en positiv effekt och definiera jaget hos den 

självskadande, tidigare forskning har fokuserat på självskadande i förhållande till ångest.  

Edmondsons et al. (2015) studie bidrar med en mer mångfasetterad bild av den självskadande 

utifrån ett medicinskt perspektiv, vilket är viktigt för denna studie. De delar som är av intresse är 

de två grupperna självskada som en positiv erfarenhet och självdefinition. I den första gruppen 

finns de följande fem anledningarna att självskada: tillfredsställelse, sensationssökande, 

experimentering, skyddande, och en personlig upplevelse av kontroll. I den andra gruppen finns: 

definiera gränser, besvara sexualitet, validera, gruppåverkan, och personligt uttryckssätt.  

En alternativ studie i förhållande till den medicinska litteraturen är Karlsson och Hailemariam 

(2014) vilka studerar de professionella vårdgivarnas upplevelser och erfarenheter med 

självskadande patienter. Syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelser, erfarenheter och 

förhållningssätt i mötet med självskadande patienter. De delade in självskadande individer i två 

grupper: socialt och kulturellt accepterat självskadebeteende, och patologisk självskadebeteende. 

De fann att sjuksköterskornas bemötande mot patienterna hade en påverkan på såväl patienten 

som sköterskan i sig. Sjuksköterskorna kunde ha en negativ bild av de individer som självskadade 

och ibland även sätta negativa etiketter på dem. De sjuksköterskor som hade fått vidareutbildning 

inom självskadebeteende visade på större acceptans, förståelse, samt kunde hantera individen och 

situationer på ett bättre sätt, än de som saknade utbildning i ämnet. 

 

Heilbron och Prinstein (2008) menar att självskadebeteende är en allt mer förekommande 

hälsorisk bland ungdomar och representerar ett signifikant allmänt hälsoproblem. Författarna till 

denna artikel använder sig av en teoribaserad diskussion kring riskfaktorer till varför en individ 

börjar självskada samt om grupptrycket influerar jämnåriga att börja självskada. De kom fram till 

att en individ löper större risk att börja med självskadande beteenden om dennes kompisar eller 

andra jämnåriga redan utför handlingen. Vidare kom de fram till att det saknas empiri gällande 

självskadande och grupptryck, men att det finns väl dokumenterade resultat om grupptryck inom 

andra områden.  

Rosen & Walsh (1989) studerar ungdomar och självskadande handlingar. De beskriver en 

socialiseringsmodell bland ungdomar på sjukhus där ungdomars självskadebeteende (NSSI) främjar 

konformitet bland andra ungdomar. Berman & Walley (2003) studerade även ungdomar och gjorde 

ett experiment där deltagare administrerade elchocker på sig själva och med fiktiva deltagare. Om 

den fiktiva deltagaren ökade intensiteten gjorde även försökspersonen det. Det som är av intresse 

från dessa tre studier (Heilbron och Prinstein, 2008; Rosen & Walsh, 1989; Berman och Walley, 
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2003) är gruppens påverkan på individen. Detta är av intresse då det påverkar individens 

identitetsskapande i relation till sin omgivning. 

Zanarini et al (2006) studerar kopplingen mellan självskadande och den psykiska sjukdomen 

borderline. De jämför personer med borderline vilka har självskadat i barndomen med borderline 

patienter vilka först självskadar i vuxen ålder. Deras studie omfattar 290 patienter. De finner att de, 

vilka självskadade i barndomen, har fler rapporterade fall av självskadande episoder i vuxen ålder, 

samt att de har fler antal metoder att självskada. Denna studie belyser vikten av att hjälpa unga 

självskadande individer för att minska omfattningen av den självskadande handlingen samt att 

minska längden på det självskadande beteendet.  

 

3.2 Samhälls- och Kulturvetenskapliga studier om självskadande 

Johansson (2011), Johander (2013) samt Gradin Franzén och Gottzén (2009) har alla samlat in 

sitt material via internetforum och använder sig av diskursanalys när de analyserar sin data. 

Johander (2013) har samlat in sitt empiriska material på sex stycken bloggar där hon sedan valde 

ut sex citat som hon tittade närmare på och analyserade. Gradin Franzén och Gottzén (2009) 

samlade in sitt empiriska material via ett svensktalande internetforum och därigenom valde de ut 

åtta stycken medlemmar som de undersökte närmare. Johanssons (2011) insamlade empiriska 

material kommer från sju svenska internetforum och även intervjuer med fjorton personer som 

använt sig av dessa forum. En likhet mellan dessa texter är att de alla tre har samlat in sin empiriska 

data via internet i form av bloggar och internetforum. 

Johansson (2011), Johander (2013), Gradin Franzén och Gottzén (2009), Karlsson och 

Hailemariam (2014), samt Heilbron och Prinstein (2008) definierar beteendet på liknande sätt. Det 

är en handling utan en önskan om att ta sitt liv och att den främst används för att hantera svåra 

och starka känslor, genom att få ett snabbt, tillfälligt lugn. Handlingen i sig omfattar skärande eller 

rispningar med vasst föremål eller att bränna huden. Något som inte innefattas i de självskadande 

handlingarna är intoxikationer och livsstilsrelaterade former av beteendet som tatueringar och 

piercing. 

Vidare är diskussionen kring ett eventuellt mörkertal återkommande i texterna. Delvis beskriver 

Johander (2013) att många individer med ett självdestruktivt beteende känner skuld, skam och 

rädsla kopplat till sina handlingar vilket gör att de döljer sitt beteende för omgivningen. 

Dessa tre texter (Johander, 2013; Johansson, 2011; Gradin Franzén och Gottzén, 2009) har alla 

intresserat sig för hur självskadande individer konstruerar sig själva och sin identitet i kontrast till 

sin omgivning. De har alla tre tittat på vilka diskurser som uppstår i samhället och på internetforum. 

I Johanssons artikel (2011) målas psykiatrin tydligt upp som en ”dom” grupp och ges en negativ 

stämpel, särskilt när de kontrasteras till de internetforum vilka anses validerande, inbjudande och 

ger en känsla av ett varmt hem. I likhet med detta fann även Gradin Franzén och Gottzén (2009) 

två huvuddiskurser som stod i kontrast gentemot varandra. Dessa två var en normaliserande 
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diskurs, där självskadande beteenden var ett accepterat sätt att hantera vardagen och kunde även 

ses som en livsstil, samt en patologiserad diskurs där beteendet sågs som ett psykiskt problem i sig 

och var inte ett accepterat sätt att hantera svåra situationer och känslor. 

Även Johander (2013) är inne på detta spår när hon analyserar sin data. Hon har delvis funnit 

två grupper där ”vi” gruppen består av dem på internetforumet, de som själva har varit aktiva 

självskadare, de som inte längre är aktiva, och de som är anhöriga, samt en ”dom” diskurs som 

består av omvärlden, samhället och de människor som de självskadande måste möta. Denna “dom” 

grupp beskrivs ofta som delvis oförstående och dömande. Vidare beskrivs själva 

identitetsskapandet i relation till hur individerna behöver förhålla sig till den andra gruppen. 

Exempelvis genom frågan om de skall dölja sina ärr och i så fall hur detta skall ske. Även denna 

aspekt tycker jag är intressant och kommer undersöka närmare i detta arbete. 

Ett annat återkommande tema är hur olika former av maktspel och hierarkier skapar och 

upprätthåller individens identitet. Detta genom kontrasten mellan vi-och-dom grupperna, 

exempelvis relationen mellan vårdpersonal och patienter, vilket undersöks av Johander (2013), 

Johansson (2011) samt Karlsson och Hailemariam (2014). Dessutom kan det diskuteras kring att 

det även handlar om att skapa och upprätthålla grupper, kulturer och subkulturer. De självskadande 

individerna skapar, genom sina reglar och normer, en egen form av grupp, kultur och subkultur. 

En annan intressant aspekt är huruvida individerna i gruppen påverkar, triggar och inspirerar 

varandra i sina egna respektive självskadande beteenden eller om de kan hjälpa och stötta varandra 

i strävan för att minska sina självdestruktiva handlingar.  

3.3 Sammanfattning 

Den här forskningsöversikten har behandlat två vetenskapsområden: medicinskt och 

psykologiskt, samt samhälls- och kulturvetenskapligt. Denna sammanfattning kommer innefatta 

sådant som är av relevans för detta arbete. Gemensamt för alla texter är att de handlar om personer 

som självskadar vilket även detta arbete behandlar. Den självskadande handlingen definieras som 

en handling utan en önskan om att ta sitt liv och att den främst används för att hantera svåra och 

starka känslor, genom att få ett snabbt, tillfälligt lugn. Handlingen i sig omfattar skärande eller 

rispningar med vasst föremål eller att bränna huden (Johander, 2013; Johansson, 2011; Gradin 

Franzén och Gottzén, 2009; Karlsson och Hailemariam, 2014; Heilbron och Prinstein 2008). 

Hawton et al (1998) skriver att självskada är ett världsproblem och kommer fram till att det behövs 

fler studier inom ämnet. Ambitionen med denna uppsats har varit att bidra till detta fält. 

Edmondson et al. (2015) finner delvis att en anledning till att individer självskadar är att handlingen 

ger en positiv effekt, bland annat, en personlig upplevelse av kontroll. Detta är något som även 

mina respondenter tar upp som en anledning till den självskadande handlingen och därav är det av 

intresse för detta arbete. Edmondson et al. (2015) finner även att ytterligare en anledning till att 

självskada är självdefinition vilket är en form av identitetsskapande. Även Johander (2013), 

Johansson (2011) och Gradin Franzén och Gottzén (2009) har alla intresserat sig av hur 
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självskadande individer konstruerar sig själva och sin identitet i kontrast till sin omgivning. Även 

detta kommer ligga till grund för denna uppsats i och med att respondenterna konstruerar sin 

identitet genom talet om sin tid som självskadare. Johander (2013), Johansson (2011) och Gradin 

Franzén och Gottzén (2009) har alla tittat på olika diskurser som finns i samhället samt på 

internetforum och bloggar. Även detta arbete behandlar en diskurs, som framträder i 

informanternas tal: den självskadande individen. 

Den största skillnaden mellan dessa forskningsområden är att det medicinska och psykologiska 

forskningsområdet har en patologisk utgångspunkt och ser på den självskadande handlingen som 

en sjukdom och som något abnormt. Även om det inom detta område också finns tendenser till 

mer subjektiva upplevelser av den självskadande personen och dennes handling, exempelvis 

Edmondson at al (2015). Den samhälls- och kulturvetenskapliga disciplinen utgår ifrån den 

självskadande individens perspektiv, undersöker hur den självskadande individen uppfattar sin 

situation och hur denne konstruerar sin identitet i kontrast till sin miljö och omgivning.  

Texterna som jag har läst fokuserar övervägande på unga kvinnor som skär sig medan unga män 

knappt benämns,  de är starkt underrepresenterade i dessa studier. Därför tycker jag att det är både 

intressant och viktigt att få med unga mäns syn och berättelser kring detta ämne. I denna uppsats 

har både unga män och kvinnor intervjuats, för att försöka fånga eventuella olikheter och likheter 

samt att låta deras röster och historier bli hörda. Jag har många tankar kring denna uppsats några 

av dem är: Vilka föreställningar utgör diskursen om den självskadande individen? Vad gör att 

självskadande individer har svårt att sluta självskada och att be om hjälp för att sluta självskada? 

Varför döljer den självskadande individen sina handlingar för vissa men inte för alla? Vilka 

anledningar fanns det till att individerna började, fortsatte och slutade självskada? 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Detta arbete studerar den självskadande individen, och denne i förhållande till omgivningen, är 

det av intresse att använda teorier vilka fokuserar på individen samt hur denne förhåller sig till sitt 

kulturella och samhälleliga sammanhang. Därför är socialkonstruktivism den teoretiska ansats som 

används i denna uppsats. Nedan beskrivs socialkonstruktivismen och dess tillämpning i detta 

arbete. Vidare är språket, diskurs och identitet tre viktiga begrepp och kommer att behandlas nedan.  

4.1 Socialkonstruktivism 

Nationalencyklopedin beskriver socialkonstruktivism tillsammans med begreppen 

konstruktionism och konstruktivism. Socialkonstruktivismen definieras som “samhällsvetenskaplig 

inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter 

av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande”11 

Socialkonstruktivismen beskriver hur människor i samspel med varandra skapar förståelsen av 

världen. Enligt Wennerberg är socialkonstruktivismen: “den kunskapsteoretiska position som 

innebär att kunskap om verkligheten uteslutande är bestämd av sociala faktorer” (Wennerberg, 

2010:80). Perspektivet där människan konstruerar sin verklighet är viktigt i arbetet med att förstå 

den självskadande individen. Den självskadandes situation och förståelse av sin omgivning måste 

sättas i relation till hur denne beskriver sin verklighet. 

Två viktiga personer för socialkonstruktivismen är Berger och Luckmann. I boken “The Social 

Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge” (1966) myntar de begreppet social 

konstruktion. Begreppet syftar till att fånga hur sådant som människor upplever statiskt, som 

exempelvis: institutioner, kön, grupper, och genus, är social konstruerade företeelser av människan.  

 

Inom socialkonstruktivismen har språket en central funktion. Berger et al. (2011) beskriver hur 

individen får kunskap om sin tillvaro genom socialisation. När individen träder in i ett samhälle 

möts denne av en, på förhand, konstruerad social struktur till vilken denne måste förhålla sig. 

Individen måste anpassas till denna struktur, detta sker genom en internaliserande process där den 

konstruerade sociala strukturen tillskrivs en subjektiv mening för individen (Berger et al. 2011). 

Med andra ord socialiseras individen in i en socialt konstruerad struktur som slutligen uppfattas 

som meningsfull av individen. Som tidigare benämnts så menar socialkonstruktivismen att 

verkligheten skapas i mötet med andra människor. Denna flytande bild av verkligheten är uppbyggd 

av individens kunskap, vilket bygger på språket. Därför är språket av stort intresse när olika 

världsuppfattningar ska studeras. (Burr 2003)  

                                                 

 
11 25.1.2019 kl:15.07 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konstruktionism 



 

 14 

I Winther Jörgensen och Phillips (2002) beskrivs hur Burr (1995) anger fyra premisser för 

socialkonstruktivismen. Först att kunskap om världen inte går att betrakta som en objektiv sanning, 

därför finns en kritisk inställning till självklar kunskap. Den uppfattade verkligheten är en produkt 

av åskådarens sätt att kategorisera den. Två; historien och kulturen präglar människans uppfattning 

om världen och människans handlande. Därigenom påverkas människan av den historia och den 

kontext i vilken människan är uppvuxen. Tre; människans sätt att uppfatta och skapa världen, 

återskapas i sociala processer. Kunskap delas genom den sociala interaktionen, där gemensamma 

uppfattningar om sant och falskt skapas. Fyra; den specifika världsbilden avgör huruvida en 

handling är accepterad eller förkastad. Den sociala världsbilden leder till sociala handlingar, och 

sociala konstruktioner ger direkta sociala konsekvenser. 

Utifrån dessa premisser är premiss: ett, tre, och fyra av specifikt intresse för denna uppsats. 

Detta då de sätter individen och dennes konstruktion av verkligheten i centrum. 

4.2 Språket, diskurser och identitet  

Språket, diskurser och identitet är tre viktiga delar i socialkonstruktivismen. Jag uppfattar språket 

som en form av etiketter som särskiljer ting ifrån varandra och diskurser som sättet hur språket 

används på, till exempel hur någon talar om något. Dessa står i påverkan till varandra genom att 

språket konstruerar diskursen och diskursen påverkar språket. Både språket och diskurser är delar 

i hur en identitet skapas. Då detta arbete metodologiskt grundas på intervjuer om den självskadande 

individen utgör dessa tre viktiga delar. Nedan så beskrivs dessa tre delar i ovan nämnda ordning 

mer ingående.  

Enligt Winter Jörgensen och Phillips (2000) är tre stora angreppsätt inom diskursanalys: 

diskurspsykologi, kritisk diskursanalys, och diskursteori. Språket är en viktig del i diskursanalysen 

då det är ett gemensamt drag för de olika angreppsätten. Även Bergström och Boreus (2005) belyser 

språkets betydelse när de beskriver att språket i sig inte återger en definierad och enkel verklighet, 

utan att språket bidrar till att forma verkligheten.  

Att förstå och studera språket som system har sina rötter från den strukturalistiska 

språkvetenskapliga traditionen från 1900-talet och utgår ifrån Fredinand de Saussures tankar. Enligt 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar Saussures att det är relationen mellan tecknen som 

ger dem sin betydelse, mer specifikt i hur de skiljer sig från varandra. I fallet med en individ som 

får epitetet som självskadare, står denna beskrivning i relation till dem vilka inte är självskadare. 

Den självskadande skiljer sig från dem som inte självskadar. Genom detta tillskrivs den 

självskadande vissa attribut, och samtidigt avskrivs denne från andra attribut. Det är detta, vad 

attributet självskadare inte är, som ger ordet sin betydelse. I vardagligt språkbruk sker detta i en 

struktur, genom att människans tal och skrift bygger på denna struktur. Strukturen reproduceras 

och skapas i användningen av språket (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). Även Howarth 

(2007:18) beskriver hur språket står i relation till diskursanalysen:  
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”Diskursanalytiker behandlar ett brett spektrum av språkligt och icke språkligt material – 
tal, rapporter, manifest, historiska händelser, intervjuer, politiska åtgärder, idéer och till och 
med organisationer och institutioner – som ”texter” eller skrifter som gör det möjligt för 
subjekten att uppleva världen av objekt, ord och praktiker” (Howarth 2007:18) 

Språket är viktigt därför att enligt diskursanalysen använder vi språket för att tolka vår 

omgivning. Enligt Burr (1995) är det ett tillvägagångsätt att ordna tillvaron samt ett sätt för 

människan att kategorisera kunskap. Vidare har språket en normskapande effekt, då de påverkar 

vad som är accepterat och icke accepterat att uttrycka i specifika sammanhang (Bergström & 

Boréus, 2005). Foucault (1971/1993) beskriver ett språkligt förbud och hur detta påverkar vad som 

får uttryckas, förbudet behöver inte nödvändigtvis vara uttalat för att skapa en reglerande effekt. 

Med andra ord är det som inte sägs, tystnaden, av vikt. Detta går att studera såväl på samhällsnivå 

som på individnivå, även om detta arbete inte behandlar vad som inte sägs.  

Då detta arbete undersöker den självskadande individen och dennes upplevelse av tiden som 

självskadande är den uttalade och outtalade beskrivningen viktigt för arbetet. Beskrivningen av 

självskadandet kommuniceras med fokus på kommunikation och språk. Jag utgår från den 

socialkonstruktivistiska teoretiska utgångspunkten (Bryman, 2014) då det betonar individens 

tolkning av den egna miljön. I modellen nedan återges hur jag tänker att socialkonstruktivism och 

diskursanalysen kan bidra för att förstå den självskadande individen.  

 

 

 

 

Individerna i (I1-In) modellen beskriver en gemensam upplevd situation. Detta sker genom 

språklig kommunikation vilket formar diskursen om den självskadande individen. Denna diskurs 

kan sedan språkligt kommuniceras och påverka uppfattningen av dem som självskadar. Med andra 

ord är det genom informanternas utsagor, om deras upplevda situation, som formar diskursen om 

Modell 1: modell över språkets förhållande till diskursen om den självskadande individen 
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den självskadande individen. Informanternas språkliga kommunikation kan i sin tur påverka hur 

informanterna upplever sin situation. 

 

Winther Jörgensen och Philips (2000:7) har sammanfattat det generella innehållet i en diskurs 

på följande sätt: ”Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. 

Winther Jörgensen och Philips (2000) beskriver vidare att Foucaults teorier och begrepp influerade 

samt satte igång diskursanalysen på allvar. Enligt Fairclough (1992) kan diskursen hjälpa till att 

bilda: sociala identiteter eller grupper, relationer mellan dessa identiteter eller grupper, samt ett 

större sammanhang som dessa identiteter, grupper och relationer rör sig inom. Diskursanalytiska 

ansatser kan ha varierande tillämpning inom olika undersökningsområden, en ansats är mer eller 

mindre lämplig beroende på vad som ska undersökas. Detta leder till att det diskursanalytiska 

angreppsättet blir komplext genom att det finns skilda åsikter om vad diskurser är och hur en 

korrekt analys sker. Diskurspsykologi, kritisk diskursanalys och diskursteori är tre olika angreppsätt 

av diskursanalysen enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000). Dessa tre angreppsätt grundas alla 

i socialkonstruktivismen och dess syn på att det inte finns någon objektiv sanning, samt att 

verkligheten är i konstant förändring, och synen på hur talet skapar världen, identiteten och sociala 

relationer. Vidare är en annan gemensam nämnare att alla angreppsätten vill kritiskt analysera 

maktrelationer i samhället. En av skillnaderna mellan de olika angreppsätten är huruvida diskurser 

skapar det sociala eller om det sociala bygger upp diskurserna. Samt skillnader i vad som studeras 

och analyseras. Antingen ligger fokuset på mer abstrakta diskurser som finns i samhället eller 

individers diskurser i vardagliga situationer. 

För detta arbete var diskurspsykologi det mest lämpliga teoretiska perspektivet. 

Diskurspsykologin sätter individen och sociala handlingar i centrum. I detta arbete om den 

självskadande individen är: denne, dennes reflektioner kring den självskadande individen, och den 

självskadande individens handlingar centrala. Därför tillämpas diskurspsykologiska teorier i detta 

arbete. På grund av arbetets omfattning kommer inte kritisk diskursanalys och diskursteori att 

beskrivas närmare. Nedan följer en kortfattad beskrivning av diskurspsykologin. 

Diskurspsykologin menar att diskursanalys har blivit ett av de viktigaste angreppsätten inom 

socialpsykologin, detta är i förhållande till kognitivismen. Kognitivismen förstår språket som en 

reflektion av den yttre världen eller som en produkt av en underliggande representation av denna 

världen. I kontrast till detta förhåller sig diskurspsykologin till språket som en konstruktion av en 

värld som är orienterad mot sociala handlingar. Diskurspsykologin tar inspiration från 

Wittgensteins filosofi, där denne anser att psykologiska tillstånd bör betraktas som sociala 

aktiviteter istället för att betraktas som manifestationer av underliggande tolkningar av ord. 

Diskurspsykologin, och socialkonstruktivismen, förkastar kognitivismens förklaring av attityder 

och beteende som resultat av underliggande mentala tillstånd eller processer. Istället menar 

diskurspsykologin att mentala aktiviteter skall förstås som individuell bearbetning och detta är 

sociala aktiviteter. Diskurspsykologin betonar den individuella tolkningen som icke individuell, 
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utan skall förstås i den sociala kontexten. Vidare har Jonathan Potter and Margaret Wetherell varit 

viktiga personer inom diskurspsykologin då deras arbeten har haft en central roll i utvecklingen av 

detta angreppsätt. Diskurspsykologin definierar diskurser som språket i vardagligt tal och text. 

Dessutom beskriver de att diskurser är en form av social praktik som konstruerar den sociala 

världen, individens jag och identitet. En individ har även flera personligheter som är konstruerade 

utefter olika diskurser. Diskurser ses bäst utifrån att de är ett språk som används i en given situation 

och bör inte ses som abstrakta system. Människor använder diskurser för att uppnå olika former 

av specifika kontexter av social interaktion. Samt att språket utgörs av såväl det medvetna som det 

omedvetna. (Winther Jörgensen och Phillips 2000). 

Genom att analysera hur individerna i detta material talar om sin tid som självskadare så växer 

diskursen om den självskadande individen fram. Samtidigt går det inte att sätta fasta ramar på 

diskursen om den självskadande individen då detta inte är kontinuerligt och är beroende av den 

kontext det befinner sig i. Den självskadandes diskurs av de sociala handlingarna, och i förhållande 

till andra, är ur ett diskurspsykologiskt perspektiv intressant för detta arbete. Det vill säga, hur 

beskrivs eller motiveras den självskadande individens handlingar. 

 

Burr (2003) menar att en individs identitet formas genom olika sociala sammanhang och att 

identiteten inte är medfödd, detta sett ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Winther Jörgensen och 

Phillips (2000) beskriver att identiteten är föränderlig och beroende på de rådande diskurserna som 

finns i omgivningen. På detta sätt kan en individs identitet skilja sig från andra identiteter, beroende 

på var individen befinner sig och över tid. Likt hur tecken inom språket får sina värden i och med 

att de skiljer sig från andra tecken får även identiteten sin struktur genom vad den inte är. Detta 

gäller även kön, vad som anses kvinnligt eller manligt står i ständig kontrast gentemot varandra. 

Motsatsen till det som anses manligt kan anses kvinnlig. Exempelvis om det är manligt med håriga 

ben så är det kvinnligt med rakade ben (Ambjörnsson, 2004). Detta sker även på mänskliga 

identiteter som kvinnligt och manligt, ung och gammal, eller självskadare och icke självskadare. En 

person får delar av sin identitet genom att denne tillskrivs olika attribut från exempelvis: 

klasstillhörighet, sexualitet, kön och ålder. Dessa attribut är konstruerade genom olika diskurser. 

Individens identitet är som den är på grund av de olika kombinationerna och variationerna som 

bygger upp den diskurs och miljö individen befinner sig i. 

4.3 Sammanfattning 

Detta kapitel har främst behandlat socialkonstruktivism men även de tre begreppen språket, 

diskurser, och identitet. Nedan kommer en sammanfattning av dessa. 

Socialkonstruktivismen menar att genom det kollektiva handlandet och det mänskliga samspelet 

konstrueras den sociala verkligheten. Med andra ord skapas förståelsen av världen i samspelet 

mellan människor. Det socialkonstruktivistiska begreppet syftar till att omkonstruera sådant som 

människor upplever statiskt exempelvis: institutioner, grupper, kön, samt genus, och visa på att 
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dessa är socialt konstruerade företeelser av människan. Vidare kritiserar socialkonstruktivismen 

synen på att det finns en objektiv sanning och en självklar kunskap. Människans uppfattning om 

världen och dennes handlande, formas av historien och kulturen. Därmed påverkas människan av 

den historia och den kontext i vilket denne är uppvuxen i. Människans sätt att uppfatta och skapa 

världen, återskapas i sociala processer. Kunskap delas genom den sociala interaktionen, där 

gemensamma uppfattningar om sant och falskt skapas. Om en handling anses vara accepterar eller 

ej avgörs av den specifika världsbilden. Den sociala världsbilden leder till sociala handlingar, och 

sociala konstruktioner ger direkta sociala konsekvenser. 

Språket i sig återger inte en definierad och enkel verklighet, däremot bidrar språket till att forma 

verkligheten. Inom språket är det relationen mellan tecken som ger dem sin betydelse, mer specifikt 

hur de särskiljer sig från varandra. Via språket struktureras tillvaron samt att det är ett sätt för 

människan att kategorisera kunskap. Vidare har språket en normskapande effekt, då de påverkar 

vad som är accepterat och icke accepterat att uttrycka i specifika sammanhang. 

Diskurser är specifika sätt att uppfatta, tolka och tala om världen. Inom diskursanalys finns det 

tre angreppsätt som alla grundar sig ur socialkonstruktivismen. Dessa tre är diskurspsykologi, 

kritisk diskursanalys, och diskursteori. Några gemensamma nämnare för dessa tre angreppsätten är 

synen på hur talet skapar sociala relationer, identiteter, och världen. Dessa tre vill alla kritiskt 

analysera maktrelationer i samhället. Några skillnader inom de tre angreppsätten är synen på 

huruvida diskurser skapar det sociala eller om det sociala skapar diskurserna. Samt olika inriktningar 

i vad som ska studeras och analyseras. Antingen ligger fokuset på mer abstrakta diskurser som finns 

i samhället eller individers diskurser i vardagliga situationer. 

Det socialkonstruktivistiska synsättet menar att identiteten inte är medfödd utan formas genom 

olika sociala sammanhang. Vidare beskrivs det att identiteten är föränderlig och beroende på de 

rådande diskurserna som finns i omgivningen. På detta sätt kan en individs identitet skilja sig från 

andra identiteter, beroende på var individen befinner sig, de rådande diskurserna, och över tid. 
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsatsen är att undersöka hur självskadande individer upplever och beskriver 

sin tid som självskadare. För att besvara mitt syfte så utgår jag ifrån följande tre frågeställningar, 

vilka beskrivs nedan. 

 

Frågeställningar 

1.      Hur ser diskursen om den självskadande individen ut? 

2.      Hur kan man förstå självskadeprocessens förlopp? 

3.      Vilket narrativ framträder i de självskadande individernas livsberättelser? 
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6 Metod 

Den valda metoden för denna uppsats kommer att redogöras i detta kapitel. Inledningsvis 

beskrivs den intervjumetod vilken valts, följt av urval av respondenter. Därefter beskrivs intervju 

genomförandet och analysmetoden av den insamlade materialet. Genomgående i texten reflekteras 

det över den valda metoden samt förhållningssätt till denna. Avslutningsvis i detta kapitel är etiska 

överväganden.  

6.1 Val av metod 

Jag har valt att använda mig av den kvalitativa metodformen intervju och i sin tur livsberättelser 

som intervjuform. Själva intervjuerna är en blandning mellan ostrukturerad och fokuserad intervju, 

alltså semistrukturerade intervjuer. Alan Bryman (2014) beskriver i sin bok Samhällsvetenskapliga 

metoder, att när en ostrukturerad intervju genomförs brukar intervjuaren ha en samling teman eller 

lista med generella frågeställningar som denne utgår ifrån, detta kallas en intervjuguide. 

Ordningsföljden och ordalydelsen av frågorna kan skifta mellan olika intervjutillfällen. Bryman 

(2014) skriver vidare att fokuserad intervju är en term som kommer ifrån Merton et al (1956). 

Denna intervjuform används för att skildra en intervju som innefattar en utmärkande händelse som 

är av betydande vikt för såväl informanten som forskaren. Detta sker framför allt genom öppna 

frågor till respondenten. Dessutom skriver Bryman (2014) om en intervjuform som behandlar 

individers levnadshistorier (”life history interview” eller livsberättelse intervju), en historia om 

respondentens hela liv. Detta är en form av ostrukturerad intervju som Bryman (2014) påpekar, 

påminner om muntliga traditionsintervjuer. Även Steinar Kvale och Svend Brinkman (2009) 

behandlar, i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun, livsberättelse intervjuer men kallar det för 

narrativa intervjuer vilket innebär att intervjuaren ställer en övergripande fråga för att uppmana 

informanten att berätta om sina livserfarenheter. Intervjuarens uppgift blir sedan att lyssna och 

eventuellt ställa följdfrågor för att underlätta för intervjupersonen att fortsätta berätta sin historia. 

Genom intervjuarens kroppsspråk och uppföljningsfrågor blir denne en medskapare till 

berättelsen. 

Denna metod har jag valt därför att jag undersöker hur individer uppfattar sin tid som 

självskadare. Jag har försökt att förstå de självskadandes perspektiv på sitt självskadebeteende, 

snarare än att se till den statistiska situationen. Därför blev den kvalitativa semistrukturerade 

intervjun, med ett tydligt fokus på en specifik period i informanternas liv, ett naturligt val för mig. 

Jag valde vidare att ha livsberättelser som intervjuform även om informanten inte berättar om hela 

sitt liv från första minnet tills dagen då intervjun ägde rum. Jag valde ändå denna form på grund av 

att informantens tid som självskadare oftast har varit under en lång period, med en början och ett 

slut. Vid intervjun talade vi inte bara om själva handlingen utan även hur denne tog sig ifrån 

beteendet. Denna intervjuform är passande då informanterna öppet själva får bestämma vad de vill 

fokusera på och tala om. Vid intervjutillfällena hade jag med mig en intervjuguide med olika teman 
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som skulle behandlas under intervjun. Denna fungerade som en checklista så att jag visste att alla 

teman blev behandlade. Även om den varierade lite i ordningsföljd mellan intervjutillfällena. 

Då jag som intervjuare valde både vilka som skulle intervjuas och vad vi skulle tala om så kan 

det argumenteras för att det insamlade materialet kan uppfattas subjektivt och att materialet inte är 

reproducerbart, detta är två kritiska synsätt som Bryman (2014) tar upp. Dock anser jag att detta 

ändå är en viktig studie och att det inte hade givit samma resultat genom en kvantitativ metod. 

Även om insamlingsmetoden kan uppfattas subjektiv så har jag analyserat materialet objektivt. 

6.2 Urval 

Vid urvalet av informanter till denna uppsats användes ett bekvämlighetsurval och resulterade i 

att fyra personer intervjuades, varav tre för mig tidigare kända och en okänd, vilken anträffades via 

en tidning. Kritik riktas dock till att intervjuaren påverkar datamaterialet genom urvalet av 

respondenter. Kön, ålder och personligheten hos intervjuaren kan även påverka informanterna 

(Bryman, 2014). Då detta ämne är av en känslig karaktär kan det vara svårt att hitta personer som 

har självskadat, har kommit ur det, och som är villiga att dela med sig av sina upplevelser. Därmed 

är det för denna uppsats lämpligt att använda sig av ovan nämnda urvalsmetod. Detta i likhet med 

Pål Repstad (2012) som skriver i sin bok Närhet och distans, att man kan använda sig av 

bekvämlighetsurval så länge valet av urval redogörs och motiveras i texten. Även Bryman (2014) 

skriver om bekvämlighetsurval och beskriver hur detta urval handlar om att hitta informanter ur 

de personer som finns tillgängliga i intervjuarens närhet. Han anser vidare att om ett tillfälle ges 

som forskaren inte har råd att missa kan bekvämlighetsurvalet vara ett bra alternativ. Vilket i sin 

tur kan generera till fortsatt forskning (Bryman, 2014). De intervjuade personerna i detta arbete är 

två manliga och två kvinnliga respondenter vilka kommer från olika geografiska delar i landet. 

6.3 Intervjugenomförande 

Inför själva intervjuerna valde jag ut några relevanta teman och skapade sedan frågor till dessa, 

detta blev min intervjuguide (se bilaga). Denna användes som en checklista under intervjun för att 

försäkra att alla teman behandlades. Vidare hade jag med mig en diktafon för att spela in samtalet 

med mina informanter. Detta för att fokusera på den intervjuade och det som denne hade att 

berätta. Både Repstad (2012) och Bryman (2014) rekommenderar diktafon vid förberedda 

kvalitativa intervjuer för att kunna reproducera intervjun. Innan intervjun startade informerades att 

den spelades in och att intervjun kunde avbrytas av informanten. En diktafon kan medföra att 

intervjupersonen får en negativ inställning till att samtalet spelas in och därigenom inte är lika öppen 

som denne annars skulle ha varit. Jag uppfattade det dock som att diktafonen snabbt glömdes bort. 

Bryman påpekar även vikten av hur intervjuaren beter sig under intervjun. Att intervjuaren visar 

hänsyn till informanten och låter denne prata till punkt, accepterar tystnad och pauser. Samtidigt 

bör intervjuaren vara en uppmärksam och empatisk lyssnare. När jag genomförde mina intervjuer 



 

 22 

strävade jag efter att följa dessa riktlinjer och skapa ett naturligt öppet samtalsklimat. Själva 

intervjuerna hölls hemma hos informanterna, även andra lugna platser i enlighet med Bryman 

(2014) som bibliotek föreslogs för att intervjupersonen inte ska behöva oroa sig för att någon 

obehörig ska höra vad som sägs under intervjun. De önskade dock att intervjun skulle ske i deras 

bostad, jag tror att det delvis berodde på ämnets karaktär. Slutligen tackade jag för mig och för den 

genomförda intervjun, samt frågade om jag kunde återkomma med eventuella följdfrågor. 

6.4 Analysmetod 

När intervjuerna var insamlade transkriberades de. Detta genom att lyssna på ljudinspelningen 

och skriva ner ord för ord vad som sades i ett word dokument. För att anonymisera informanterna 

ersattes deras namn till fiktiva namn. Gemensamt för de olika traditionerna inom diskursanalysen 

är språket (Winter Jörgensen och Phillips, 2000), för att behålla språket i centrum genom analysen 

av materialet, lästes varje mening för sig. Strävan var att tilldela koder till varje mening, koderna 

bygger på språket om den självskadande individen och hur respondenten beskriver den 

självskadande individen. För att vidare hitta övergripande teman kategoriserades de olika koderna. 

I modellen nedan beskrivs logiken i denna analyseringsprocess.  

 

 

 

 

I det första steget finns de transkriberade intervjuerna, dessa benämns som I1-I4 ovan. 

Intervjuerna läses mening för mening och utifrån detta skapas koder. Koderna kan sedan ha 

gemensamheter och dessa bildar därmed kategorier som redogör för hur respondenterna uppfattar 

situationen och sammanhanget för den självskadande individen. Utifrån denna metodik är språket 

och respondenternas beskrivning genomgående centralt för analysen. Bryman (2014) resonerar 

kring att kvalitativ forskning kan uppfattas subjektiv då forskarens resultat kan påverkas av 

forskaren i fråga och vad denne anser vara viktigt, samt att en kvalitativ forskare får ett närmare 

band med informanterna. Den ovan beskrivna analysmetoden strävar efter att undvika kritik av 

denna typ.  Bilden nedan är ett exempel på hur detta skett i praktiken.  

 

Model 2: modell över tillämpad analysmetod 
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Bilden ovan illustrerar tillvägagångssättet vid kodningen och kategoriseringen av koderna. I den 

första spalten finns citat från intervjun som sedan kodades i den andra spalten. För att systematiskt 

bearbeta koder och kategorier överfördes dessa till en tabell där koder fick en kolumn och 

kategorier fick en kolumn. Även de fiktiva namnen fick en kolumn för att underlätta arbete med 

att undersöka eventuella gemensamma erfarenheter. Därefter parades liknande koder till en egen 

kategori, de olika kategorierna färgkodas för att skapa översikt i analysarbetet. Sedan träder 

gemensamma och unika karaktäristiska drag för den självskadande individen fram. Kritik riktas till 

att kvalitativ forskning har replikationsproblem på grund av att forskaren är det viktigaste redskapet 

vid datainsamlingen och då denne kan influera insamlingen, speciellt om materialet är insamlat med 

semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2014). Ambitionen med den beskrivna 

insamlings- och analysmetoden är att skapa transparens för läsaren, vara nära det insamlade 

materialet, och låta respondenternas beskrivningar vara normgivande. Vidare har denna metod ett 

angreppsätt där materialet bearbetas systematiskt och de skapade kategorierna byggs utifrån 

koderna, som i sin tur grundas i respondenternas redogörelser. På detta sätt har denna kritik 

beaktats i arbetet med denna uppsats. Nedan är en bild över en del av tabellen som beskrivs ovan.  

Bild 1: exempel på kodning och kategorisering av intervju  
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Omfattningen av det insamlade materialet är begränsat, vilket påverkar möjligheten till 

omfattande generaliseringar och slutsatser, vilket är vanlig kritik gentemot kvalitativ forskning 

(Bryman, 2014). Det är inte avsikten att detta arbete skall genomföra sådana slutsatser. Dock kan 

metodiken och materialet bidra med relevanta beskrivningar och perspektiv, och på så sätt förbättra 

kunskapen om den självskadande individen. 

6.5 Diskursanalys 

Bryman (2014) beskriver att det inte finns en form av diskursanalys utan att det finns många 

olika typer. Några exempel på diskursanalyser är handlingsinriktad, samtalsinriktad, eller 

maktutövande. Diskursanalysen är en bred och flexibel gren då den kan tillämpas på såväl samtal 

som texter. Diskursanalysen kan exempelvis bli en mall för hur en specifik miljö eller situation ser 

ut och hur individerna i denna omvärld förväntas bete sig. Det kan handla om elever som 

självskadar och hur de förväntas bete sig eller om maktpositioner inom och utanför denna krets. 

Vidare beskriver Bryman (2014) två angreppsätt vilka är: anti-realistisk och konstruktionistisk vilka 

båda tillhör diskursanalysen. Det anti-realistiska angreppsättet innebär att diskursen inte har en 

slutgiltigt bestämd förklaring utan är mer flytande. Även det som forskaren kommer fram till ses 

inte som en objektiv sanning. Det konstruktionistiska angreppsättet betonar att diskursen byggs 

upp av individernas tolkning av deras egna miljö. Det här tolkar jag som att olika individer kan 

konstruera sin upplevelse och att såväl individen som en grupp kan konstruera en diskurs. 

Bryman (2014) menar att diskursanalysen är ett brett fält och detta arbete har valt samtalsinriktad 

diskursanalys med fokus på ett diskurspsykologiskt teoretiskt ramverk. Diskurspsykologi är ett 

angreppsätt inom diskursanalysen som har sina rötter i socialkonstruktivismen. Diskurspsykologins 

tonvikt ligger på individen, språket, och sociala handlingar (Winter Jörgensen och Phillips, 2000), 

Bild 2: exempel på kodning och kategorisering i tabell  



 

 25 

därför valdes den kvalitativa metodformen semistrukturerade intervjuer. Intervjuer bygger på 

muntlig kommunikation vilket gör att språket är i centrum. Genom informanternas utsagor om sin 

tid som självskadare framträdde diskursen om den självskadande individen. Dessa beskrivningar, 

och sättet hur de talar om sina upplevelser, skapar de sociala handlingar och sammanhang som i 

sin tur bidrar till individernas identitetsutveckling. 

6.6 Etiska överväganden 

När det kommer till de etiska övervägandena så har dessa grundats på Vetenskapsrådets (2002) 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet 

beskriver i stora drag att samhällsmedborgare har rättigheten att begära att forskning bedrivs för 

att såväl samhället som individernas utveckling ska gå framåt, detta krav heter forskningskravet. För 

att de individer som deltar i forskning ska känna trygghet i att de och den information de delar med 

sig av behandlas på bästa möjliga sätt finns individskyddskravet. Detta krav är sedan uppdelat i fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. På 

grund av detta arbetes omfattning kommer inte huvudkraven att, i detalj beskrivas, de har dock 

beaktats i insamlingen av materialet. Nedan beskrivs hur de ovan nämnda kraven har beaktats i 

samband med intervjuerna.  

Samtliga respondenter informerades innan intervjuernas start att intervjun, utan krav på orsak, 

kan avbrytas eller att de inte behövde svara på frågor, och att det insamlade materialet 

anonymiseras. Detta uppfyller konfidentialitetskravet. Information om att intervjun spelades in, 

beskrivning av syftet med intervjun, samt vart min universitetstillhörighet är, delgavs till 

respondenterna innan start, detta motsvarar informationskravet. Det här är i enlighet med 

Forskningsetiska principer som är utgivet av Vetenskapsrådet (2002). På grund av ämnets 

potentiellt känsliga karaktär var det viktigt att respondenterna upplevde trygghet att be om pauser 

eller att neka frågor. Detta framgick tydlig i början på intervjun samt beaktades under intervjuns 

gång. Samtliga respondenter samtyckte till deltagandet i intervjun och informerades att intervjuerna 

skall användas i vetenskapligt syfte och inte för kommersiellt bruk. Därmed är även 

samtyckeskravet och nyttjandekravet i Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer uppfyllda.  
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7 Diskursen om den självskadande individen 

I denna del kommer en beskrivning av diskursen (Winther Jörgensen och Philips, 2000) om den 

självskadande individen, byggd utifrån de insamlade intervjuerna, vilka kommer att beskrivas i detta 

kapitel. Även diskurspsykologi (Winther Jörgensen och Philips, 2000) har använts vid analysarbetet 

av materialet i denna uppsats. Vidare vävs min personliga analys in i den löpande texten.  

I arbetet med intervjumaterialet framträdde diskursen (Winther Jörgensen och Philips, 2000) 

om den självskadande individen. Jag kommer nu att beskriva vilka element som diskursen om den 

självskadande individen oftast fick av informanterna. Vidare kopplas dessa till tidigare forskning. 

Några framträdande element för den självskadande individen är att: det främst är kvinnor som skär 

sig; män som självskadar mår generellt sämre än kvinnor som självskadar; handlingen syftar till att 

hantera svåra och starka känslor; att de flesta av informanterna döljer sina handlingar; handlingen 

ger en upplevd känsla av kontroll; handlingen är ofta förknippad med skuld och skam; det är en 

handling utan en önskan om att ta sitt liv; att de genom handlingen försöker kontrollera en miljö 

och ett okontrollerbart inre; de påverkas av den miljö de befinner sig i.  

 

7.1 Kulturens påverkan 

Vi kan se att respondenterna påverkas av den kultur de befinner sig i och att denna kultur ställer 

krav på hur individerna ska bete sig, handla och reagera i givna situationer. Jag har skilt mellan 

kamratkultur och kulturell förväntan då kamratkulturen befinner sig närmare gruppen i fråga och 

den kulturella förväntan är i ett större sammanhang som oftast kommer från samhället i stort. Detta 

påverkar i sin tur kamratkulturens normer. Dessa båda begrepp är viktiga, inom diskursen om den 

självskadande individen, då de påverkar individen, dess handlande, samt individens självbild och 

därigenom även dennes identitetsutveckling, detta är i likhet med Johansson (2011), Johander 

(2013), Gradin Franzén och Gottzén (2009) samt Winther Jörgensen och Philips (2000) som även 

de talar om hur omvärlden kan påverka identitetsskapandet hos individen. Exempel på 

kamratkultur är direkt uppmuntran men även indirekt uppmuntran genom att individen upplever 

ett behov av att agera på ett specifikt sätt för att passa in i en specifik grupp eller sammanhang. 

Exempel på kulturell förväntan är hur kvinnor och män skall vara, och får vara (detta preciseras 

mer i detalj nedan), men även hur den kulturella förväntan och samhället dömer individen för dess 

självskadande handling.   

På detta sätt, genom språket och diskurser (Winther Jörgensen och Philips, 2000), skapas den 

självskadande individen i relation till sin omgivning och till andra individer, samt samhället och 

kulturen i stort. Beroende på om en individ har en förstående eller oförstående omgivning påverkar 

detta delvis huruvida individen fortsätter med sitt beteende eller ej. Det kan även påverka hur 

individen hanterar sina känslor och därigenom även risken för att börja med självskadande 

handlingar. Om den självskadande individen har en förstående miljö och får uttrycka sina känslor 
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samt tillgång till verktyg att hantera dem, är det min uppfattning att risken för att en individ skall 

inleda ett självskadande mönster på detta sätt kan minska. Även längden på den självskadande 

perioden kan påverkas av miljön. En av informanterna i detta material berättar om en ungdomsgård 

hon besökte ibland, där var normen att deltagarna skulle självskada för att bli accepterade och 

inkluderade. Detta liknar den normaliserande diskursen som Gradin Franzén och Gottzén (2009) 

beskriver, där det självskadande beteendet sågs som ett erkänt sätt att hantera vardagen samt kunde 

ses som en livsstil.  

Vidare skapar samhället och kulturen bilden av det normala eller abnorma, på samma gång 

skapar även de självskadande individerna den självskadande kulturen genom att upprätthålla 

beteenden och handlingar. Dessutom är de självskadande individerna aktiva aktörer i sina egna liv 

genom att de gör motstånd till samhällets dömande syn på dem. Den självskadande handlingen 

beskrivs som ett försök att återta kontrollen över en inre upplevd okontrollerbar känsla eller 

situation. De är aktörer vilka samtidigt upprätthåller samhällets bild genom handlingen och 

samtidigt motsätter sig samhällets normer genom att fortsätta handlingen, för att hjälpa sig själva 

där samhället brister. Detta visar att individerna inte agerar på ett patologiskt förväntat sätt utan på 

ett för dem kulturellt logiskt sätt, då de motsätter sig den patologiska stämpeln av sjuklighet och 

agerar i självbevarelsedrift. Intervjumaterialet visar samtidigt att den kulturella förväntan börjar 

ändras till att vara mer accepterande gentemot självskadande individer. 

 

7.2 Skuld och skam 

Denna uppsats visar delvis att informanterna döljer sina handlingar, något som kommer 

behandlas närmare i nästa kapitel, och därigenom undviker att söka hjälp. Detta på grund av hur 

de upplever att samhället och kulturen har en negativ syn på den självskadande individen och 

dennes handlingar. Den självskadande individen kan uppfatta sig själv som avvikande, detta bidrar 

till att individen upplever skuld och skam vilket i sin tur triggar självskadandet och att dölja sina 

handlingar. Denna skam är i första hand förknippad till den närmsta familjen, vilket beskrivs av 

respondenterna genom att de dolde sina handlingar, och dess konsekvenser, för familjen. Exempel 

på detta är att lägga papper i sängen för att såren inte skall lämna spår, att utföra handlingen i 

ensamhet, och vid tillfällen då den är svår att upptäcka som på natten. Respondenterna beskriver 

inte samma skam för sitt handlande gentemot andra självskadande kamrater. Det finns en skam 

gentemot kamrater och familjen (den nära omgivningen) när det inte är accepterat att utföra den 

självskadande handlingen. Det är även i likhet med den patologiserande diskursen som Gradin 

Franzén och Gottzén (2009) talar om, där den självskadande handlingen inte är ett accepterat sätt 

att hantera en situation. Denna skam mot den nära omgivningen kan medföra att den självskadande 

isolerar sig genom att hemlighålla sitt handlande eller sluta delta i aktiviteter. Detta påverkar även 

när och i vilken utsträckning som den självskadande individen söker hjälp. Intervjumaterialet visar 

att familjen, ofta, inte har verktygen att hantera psykisk ohälsa hos en familjemedlem. På grund av 
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skambetingningen är det därför svårt att identifiera och tidigt uppmärksamma självskadande 

handlingar.  

 

7.3 Den självskadande loopen 

Utifrån resultatet och ovan beskrivning av kulturens påverkan samt skuld och skam träder 

modellen av den självskadande loopen fram. Den självskadande loopen beskriver narrativet om 

självskadandet och förklarar hur självskadeprocessens förlopp ser ut.  

Den självskadande individen triggas av exempelvis ångest eller svåra och starka känslor till att 

inleda självskadande handlingar. Dessa handlingar är socialt icke accepterade vilket i sin tur leder 

till att den självskadande upplever skuld och skam över sitt handlande. Detta leder vidare till två 

direkta konsekvenser hos den självskadande individen: den första konsekvensen är att det skapas 

mer ångest och därigenom triggar ytterligare handlingar, den andra konsekvensen är att resultatet 

av handlingen döljs på grund av skammen. Döljandet kan sedan skapa en långsiktig konsekvens av 

fördröjd professionell hjälp genom att handlingen inte upptäcks. Detta mönster har jag valt att kalla 

den självskadande loopen och nedan finns en modell över detta fenomen.  

 

 

 

 

7.4 Kvinnligt och manligt 

Med de två kategorierna kvinnligt och manligt menas här de skillnader som respondenterna har 

observerat i samhället. I detta avsnitt konstruerar respondenterna, genom sina uttalanden, 

skillnader mellan hur kvinnor och män får lov att vara i förhållande till självskadande handlingar. 

Detta handlar om hur respondenterna genom sitt tal bygger upp en diskurs och konstruerar ett 

Modell 3: Den självskadande loopen 
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skillnadsskapande mellan kvinnligt och manligt. På liknande sätt som språket får sin mening i att 

tecknen skiljer sig från varandra (Winter Jörgensen och Phillips, 2000) får även kategorierna, 

kvinnligt och manligt, sin struktur genom att de jämförs med varandra. Detta skillnadsgörande 

mellan kvinnligt och manligt bidrar till hur respondenterna ser på sig själva och sin omgivning vilket 

även bidrar till deras identitetsutveckling (Winter Jörgensen och Phillips, 2000). 

Här kan vi se en tydlig skillnad mellan vad som är socialt accepterat och inte. Att skära sig anses 

vara "tjejigt” och det är mer accepterat att en kvinna skär sig än att en man gör det. Det är även 

fler kvinnor som utför handlingen, enligt respondenterna. Vidare ska kvinnor vara introverta och 

de får gråta offentligt samt att de har generellt mer rätt till de emotionella.  

“Ja det tror jag definitivt, att det är mer accepterat att en tjej skär sig än att en kille gör det”. 
(Anna) 

“På samma sätt så är det inte heller okey att tjejer är utåtagerande genom att de är aggressiva 
och slåss och sådana saker”. (Elin) 

“När det gäller emotionellt, då har vi tjejer mycket mer rätten till allt. Att uttrycka våra 
känslor eller att gråta offentligt. Allt sådant. Och det tror jag definitivt inkluderar att skära 
sig”. (Anna) 

Det fanns även motsägelser mellan respondenterna. Där en påstod att hon skar sig delvis för att 

få uppmärksamhet av sina vänner medan en annan inte trodde att någon skär sig för att få 

uppmärksamhet. 

Vidare ska en man inte skära sig utan han ska uttrycka sina känslor genom att vara aggressiv, 

våldsam och slåss. Män ska inte heller gråta och de gömmer sina självskadande handlingar mer än 

kvinnor gör det, samt att de ska bita ihop. Enligt respondenterna är fler manliga attribut att ta hand 

om och beskydda kvinnor. 

“Jag tror nog att killar får jobba mer på att gömma det för att det kan bli mer av en dom 
än en konversation, tror jag. I alla fall känns det nog oftare så för killar”. (Peter) 

“Män ska få ut sina känslor med aggressivitet ja. För det är den enda känslan som är 
accepterad för män, det är ju ilska. Det spelar ingen roll hur rädd du är, du ska bara uttrycka 
det som ilska”. (Anna) 

Respondenterna beskriver vidare att de tror att en man som utför självskadande handlingar mår 

generellt sämre än en kvinna som självskadar, samt att det krävs mer för att en man ska börja med 

dessa handlingar. Respondenterna säger även att män som skär sig, och deras situation, inte är lika 

accepterade som kvinnor som utför självskadande handlingar. Även platsen och gruppen har en 

effekt på om det är accepterat eller ej. En av respondenterna beskriver en ungdomsgård och i den 

specifika miljön var det lika accepterat att en man självskadande som att en kvinna gjorde det. 

Denna miljön är i likhet med Gradin Franzéns och Gottzéns (2009) diskussion kring den 

normaliserande diskursen, som benämnts i andra avsnitt i denna uppsats. Där det självskadande 

beteendet ansågs vara ett socialt accepterat sätt att handla. Det går även att koppla till vi och dom 
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fenomenet som både Gradin Franzén och Gottzén (2009) och Johander (2013) talar om i sina 

texter. Även hur en individ blir uppfostrad visar sig ha betydelse enligt informanterna. Beroende 

på hur de blir uppfostrade tros sannolikheten skifta i huruvida de kommer kunna hantera sina 

känslor eller ej och därigenom också om individen kommer att ta till destruktiva beteenden för att 

hantera dessa känslor.  

“Ja fast igen, nu kom jag faktiskt på mig själv, att på ungdomsgården så var det ju många 
killar som skar sig. Men det var annorlunda, dom visade upp det på ett annat sätt. (…) Så 
jag tänker att i den miljön så spelade det ingen roll. Återigen så var det tryckt där att skära 
sig. Det var normalt”. (Anna) 

“Så ifall en kille och en tjej går igenom exakt samma skit och är likadant, emotionellt, 
utrustade. Men en har lärt sig att gråta ensam i sängen och en har lärt sig att inte gråta över 
huvud taget. Så känns det som att den andra är mer troligt att börja göra något extremt som 
att skada sig själv”. (Peter) 

Det kanske mest genomgående för informanterna var vikten av att passa in i de olika köns 

mallarna. Om de inte gjorde det så bidrog detta till att de bryter mot samhällets normer och kunde 

ses som avvikande vilket i sin tur ledde till mer skuld och skam. Även den skärande handlingen i 

sig sågs som något avvikande och därför ledde den till skuld och skam.  

“Men då ska ju gärna killen och tjejen, men helst killen då, passa in i mallen för hur killar 
och tjejer ska vara. Typiskt kille typisk tjej”. (Peter) 

“Ja för att jag skämdes så mycket för mycket utav det. Jag kände mig svag och minder 
man”. (Tobias) 

Dessa kategorier är viktiga då de knyter samman till många andra kategorier. Delvis kommer 

dessa uppfattningar, om hur typiskt kvinnligt och manligt bör uttryckas från familjen och påverkas 

av vilken uppfostran  individerna har fått. Denna uppfostran färgas i sin tur av de kulturella 

förväntningarna som finns i det givna sammanhanget. Vidare påverkar synen på kvinnligt och 

manligt även hur individerna ser på sig själva, deras situation, samt handlande. Detta kan i sin tur 

påverka hur mycket skuld och skam individen känner och i förlängningen även om och när de 

söker hjälp. De flesta artiklar jag har läst har främst fokuserat på kvinnliga självskadare. 

7.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har fyra delar behandlats, dessa är: kulturens påverkan, skuld och skam, den 

självskadande loopen, samt kvinnligt och manligt. Dessa fyra bygger, genom språket, tillsammans 

upp diskursen om den självskadande individen. Kulturens påverkan handlar om samhällets 

normativa syn på den självskadande handlingen och hur detta påverkar både individen samt 

kamratkulturens normer vilket i sin tur inverkar på den självskadande individens handlingar och 

självbild. I förlängningen påverkar detta även den självskadande individens identitetsutveckling 

(Winter Jörgensen och Phillips, 2000). Den självskadande individens omgivning kan influera 
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individens självskadande handlingar. Om den självskadande individen har en förstående omgivning 

som besitter verktyg och kunskap så kan detta inverka på, om och när individen börjar samt slutar 

med de självskadande handlingarna. Den självskadande individen är en aktiv aktör då denne 

upprätthåller samhällets bild av den självskadande handlingen genom sina handlingar. Samtidigt 

motsätter sig den självskadande individen samhällets dömande syn på dem genom att ändå utföra 

handlingen i en självbevarelsedrift, när samhället inte räcker till, vilket vi kommer få se exempel på 

i nästa kapitel.  

Samhällets negativa syn på den självskadande individen och dennes handlingar gör att den 

självskadande individen döljer sina handlingar, detta leder till skuld och skam. Informanterna i detta 

material beskriver hur de döljer sina handlingar för familjen och omgivningen när den 

självskadande handlingen inte är accepterad, men att de inte alltid döljer sina handlingar för andra 

självskadande kamrater. Skulden och skammen leder till döljande, detta gör att den självskadande 

individen isolerar sig och slutar att delta i olika aktiviteter, vilket kan medföra fördröjd hjälp. På 

grund av skambetingningen är det därför svårt att identifiera och tidigt uppmärksamma 

självskadande handlingar. 

Genom den kulturella påverkan samt skulden och skammen utvecklade jag ett mönster som jag 

har kallat den självskadande loopen, denna förklarar den självskadande processens förlopp. Den 

självskadande individen kan triggas av exempelvis svåra och starka känslor vilket leder till en 

självskadande handling. Eftersom denna handling inte är socialt accepterad skapar detta skuld och 

skam hos individen. Detta leder till två direkta konsekvenser: för det första kan det skapa ångest 

vilket leder till triggande och nya självskadande handlingar. För det andra kan det leda till döljande, 

och en långsiktig konsekvens av det är att professionell hjälp kan fördröjas. 

Slutligen har detta kapitel behandlat delen om kvinnligt och manligt. Med dessa två kategorier 

menas skillnader som respondenterna har observerat i samhället och hur kvinnor och män får lov 

att vara i förhållande till den självskadande handlingen. Detta handlar i grunden om hur 

respondenterna, genom sina uttalande och sitt språk, konstruerar ett skillnadsgörande av kvinnligt 

och manligt. Det ansågs vanligare att en kvinna utförde den självskadande handlingen än att en 

man gjorde det.  skulle en kvinna vara introvert, de fick gråta offentligt och hade generellt mer rätt 

till olika emotionella känslor, medan en man skulle få ut sina känslor genom våld och aggression. 

Vidare ansågs det att en man som självskadade mådde generellt sämre än en kvinna som 

självskadade samt att det krävdes mer för att en man skulle börja med handlingen. En av de 

viktigaste aspekterna för informanterna var att passa in i de olika könsmallarna, satta av samhällets 

normer. Om detta inte uppfylldes kunde det bidra till mer skuld och skam och individen riskerade 

att hamna i den självskadande loopen.  
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8 Tiden som självskadare – ett självskadenarrativ framträder 

Kapitlet nedan kommer innehålla och vara uppbyggd med följande avsnitt: att börja självskada, 

döljandet, att självskada och att sluta. Dessa avsnitt valdes ut då de utgick ifrån ett narrativ, för att 

fånga upp informanternas hela tid som självskadare från att de började till att de slutade. Vidare 

har jag inkluderat avsnittet döljandet delvis för att det var återkommande under intervjuerna, men 

även för att det är en aspekt som i stor utsträckning präglar informanternas liv och syn på sig själva. 

Detta behandlas närmare i de följande fyra avsnitten som tillsammans bygger upp detta kapitel. 

8.1 Att börja självskada 

“Sen var det mina tankar som sa till mig att: Ja men du är värdelös och bla bla bla, varför 
finns du? Sen så kom den här, första gången jag kände liksom den här djup, bottenlösa 
smärtan, inuti mig, som var som ett svart hål som bara slukade än. Med risk att låta klyschig 
så var det precis så det var. Det var liksom ”men jag kan inte ta mig upp härifrån”. (Anna) 

I citatet ovan beskriver Anna hur det gick till när hon började självskada, och i detta avsnitt 

kommer jag att behandla varför informanterna började att självskada. Det fysiska självskadandet 

beskrivs bland respondenterna som ett sätt att hantera en svår situation. Respondenterna beskriver 

hur självskadandet är ett sätt att fly verkligheten eller att hantera svåra ångestframkallande känslor, 

och att det kan vara ett rop på hjälp. Johander (2013), Johansson (2011), samt Gradin Franzén och 

Gottzén (2009) beskriver att handlingen, att självskada, är en handling utan en önskan om att ta sitt 

liv, vilket är ett återkommande tema hos informanterna. Från intervjuerna ser vi olika orsaker till 

varför respondenterna började med destruktiva beteenden. När respondenterna återgår, i minnet, 

till tiden då de självskadade sig beskriver de att en negativ självbild, negativa och ångestframkallande 

känslor, samt mobbning, var grundorsaker till varför de började att självskada. Detta är i likhet med 

hur Johander (2013), Johansson (2011), samt Gradin Franzén och Gottzén (2009) beskriver 

anledningen till varför en individ börjar självskada. Respondenterna beskriver även hur den 

självskadande handlingen kan inledas med uppmuntran från en vän eller för att hantera 

ångestframkallande känslor. De beskriver även hur det är ett sätt för att få bekräftelse då de vill 

passa in i en grupp av människor.  Nedan återges Peters och Tobias citat på detta: 

“Det är ju som att när jag började skära mig så var det ju för att jag fick ett rakblad av en 
kompis. Som sa ”Det hjälper”. (Peter) 

“Jag kände bara en väldans tomhet, är väl bästa ordet att beskriva. En desperation att få 
hjälp, ett rop på hjälp. Det är typ att ingen lyssnar, så jag gör detta så kanske någon lyssnar”. 
(Tobias) 

Vidare visar intervjumaterialet avvikande orsaker till varför respondenterna började självskada. 

De säger att de inspirerades av litteratur, en specifik bok nämns, att självskadandet passade in i en 

framtida bild som författare. En respondent beskriver avslutningsvis att denna ville testa, mer av 

nyfikenhet än för att fly verkligheten eller att hantera känslor, även Edmonson at al (2015) beskriver 
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att nyfikenhet kan var en anledning till att en individ börjar självskada. Vi har i det här avsnittet 

kunnat se hur det inte bara finns en anledning till att någon börjar självskada utan att det ofta finns 

flera orsaker som leder fram till att en individ får ett självdestruktivt beteende. Nu när 

informanterna har berättat om varför de började självskada så föll det sig naturligt att prata om hur 

de dolde sina ärr vilket kommer behandlas i avsnittet nedan. 

8.2 Döljandet 

I detta avsnitt beskriver respondenterna först varför de dolde sina ärr. Anledningen till att de 

gjorde detta var delvis för att de kände skuld och skam samt att de var oroliga att deras omgivning 

skulle döma dem. Denna förklaring överensstämmer med hur Johander (2013) beskriver att många 

som självskadar döljer sina ärr på grund utav att de känner skuld, skam och rädsla kopplat till de 

destruktiva handlingarna. Den självskadande individen påverkas av omgivnigningens normerande 

syn och har därigenom även inflytande på dennes identitetsutveckling. Även rädslan att 

omgivningen skulle döma individen går att koppla till Gradin Franzéns och Gottzéns (2009) 

diskussion kring den patologiserad diskurs där den självskadande handlingen ses som ett psykiskt 

problem i sig och är inte ett accepterat sätt att hantera situationer och svåra känslor. Nedan citat är 

från Anna och Tobias:  

“Det var liksom mitt och då ville jag ju inte att någon annan skulle veta om mitt. Det var 
ju min egen hemlighet. Och även om jag kanske inte tänkte i dom banorna så var det väl 
ändå en hel del skam i det”. (Anna) 

“Och i dagsläget så ångrar jag ju mig för jag vill inte att folk ska tycka att jag är någon 
weirdo och jag vill inte göra mig själv illa heller egentligen”. (Tobias) 

Informanterna berättar vidare att de dolde sina självskadande beteende för både sina familjer 

och för kollegor på arbetsplatsen. Dock inte nödvändigtvis för sina vänner då kamratkretsen kunde 

bidra med förståelse på ett annat sätt än vad familjen kunde. Detta går att jämföra med Gradin 

Franzéns och Gottzéns (2009) diskussion kring den normaliserande diskursen där det 

självskadande beteendet är ett, inom gruppen, socialt accepterat sätt att hantera vardagen och kunde 

även ses som en livsstil. Även Johander (2013) och Johansson (2011) talar om hur identitet skapas 

genom gränsdragningar till andra grupper samt att ”vi-gruppen” ofta ges attribut så som förstående. 

Nedan citat är från Elin: 

“Man försökte ju illa dolt dölja det för sina polare. Men där började jag nog, i för sig, dölja 
det mer faktiskt för mina föräldrar. Där slutade jag nog försöka få deras uppmärksamhet. 
Då var det nog kompisarna man tydde sig till. För dom såg en på ett annat sätt än vad 
föräldrarna gjorde”. (Elin) 

Informanterna förklarade även på vilket sätt de dolde sina ärr. Detta gjorde de främst genom 

att ha långärmade klädesplagg på sig men även genom att medvetet skära sig på ställen på kroppen 
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där man naturligt får rynkor så att det inte skulle synas lika väl. Samt genom att sluta delta i olika 

aktiviteter såsom att bada på sommaren. Peter och Annas citat nedan är exempel på detta: 

“Det var då jag slutade bada i havet och sådan skit till exempel. För att jag behövde ha 
långärmat hela tiden”. (Peter) 

“Jag skar mig på ställen där man naturligt har rynkor. (…) Skär du dig där du naturligt får 
rynkor så syns inte ärren lika mycket. Och det kom jag ju på”. (Anna) 

En avvikande faktor kunde observeras i materialet, en av informanterna, Tobias, sa att han inte 

alls dolde eller snarare att han dolde ibland. Han förklarade även att han ibland ljög för andra och 

sa att ärren han hade var en del av en brandskada han fått. Detta gjorde han då han idag ångrar sig 

att han har självskadat. Nedan är Tobias citat på detta: 

 “Så jag ångrar mig som fan i dagsläget att jag har gjort detta. Jag brukar tillochmed ljuga 
och säga att det hör till brandskadan som jag har här”. (Tobias) 

Slutligen beskrev informanterna att de efter en tid accepterade sina ärr och slutade att medvetet 

dölja dem för sin omgivning. I detta avsnitt har det framkommit att det finns flera olika sätt att 

dölja sina ärr på, samt skillnader mellan vem de döljer för. Nedan kommer avsnittet att självskada 

att behandlas närmare. Detta avsnitt är viktigt då det förklarar varför informanterna självskadade. 

8.3 Att självskada 

I detta avsnitt kommer jag behandla av vilka anledningar som informanterna fortsatte att 

självskada. Respondenterna berättar här om varför de fortsatte med sitt självskadande beteende. 

Detta gjorde de delvis på grund av att de hade apatiska känslor, dålig självrespekt, dömande tankar 

gentemot sig själv, och för att hantera smärtan på insidan, som var den samma som den de kände 

när de började självskada. Nedan citat kommer från Peter och Anna: 

“Jag har ingen ork och ingen vilja och jag är trött på att stirra in i en vägg i tio timmar. Så 
vi gör det här istället”. (Peter) 

“Sedan då när jag kände att det skar i mig, att det var väldigt skönt. Det gjorde ju ont, ja. 
Men det var en tusendel av smärtan inuti, som jag inte kunde få bort”. (Anna) 

En återkommande faktor för informanterna är sökandet efter någon form av kontroll. Detta 

yttrar sig på olika sätt delvis genom att de använder skärandet som en form av självhjälp, för att 

kontrollera svåra känslor, för att försöka flytta smärtan från insidan till det fysiska såret, eller som 

ett sätt att straffa sig själva. Elins citat, här nedan, är ett exempel på detta: 

“Det var nog mitt sätt att försöka kontrollera mitt liv i en omgivning där jag kände att jag 
inte hade någon kontroll över mitt liv. (…) Och om jag inte kunde kontrollera något annat 
i mitt liv så kunde jag åtminstone kontrollera det”. (Elin) 
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Vidare beskriver en av respondenterna hur självskadebeteendet hade en fysisk påverkan på 

henne och att hon även vande sig med hur mycket hon skadade sig och behövde skada sig mer för 

att få samma effekt. Det blev ett beroende för henne. En av de andra informanterna beskriver det 

liknande när han berättar att beteendet blev en vana. Citatet här nedan, av Anna, är ett exempel på 

detta: 

“Jag fick inte ett rus, jag fick ett lugn. Ett jätte lugn. Det var som: å va skönt. Äntligen 
någonting som hjälper, även om det bara var för stunden. […] Jag upplevde att hjärtrytmen 
blev lugnare och att jag kunde andas ut”. (Anna) 

Slutligen beskriver en av respondenterna, Peter, hur den självskadande handlingen var ett sätt 

att fördröja ett självmordsförsök samt för att se om det var ett sätt som han kunde tänka sig att ta 

sitt liv på. Nedan citat från Peter beskriver detta: 

“Så det var som ett sätt att fördröja självmordet, mer eller mindre. Att jag gjorde det här 
lite som en platshållare. Att jag jobbade mig upp mot att se: Är det här ett sätt jag kan tänka 
mig att göra det på, om inget annat? Fast inte så medvetet men ändå”. (Peter) 

Detta kapitel har behandlat hur och varför informanterna har fortsatt med sina destruktiva 

beteenden. Det kan argumenteras för att alla fyra informanter använde sig av dessa handlingar i 

olika former som ett sätt att hantera svåra, starka känslor och att hjälpa sig själva att må bättre. 

Nästa avsnitt kommer att behandla hur det gick till när informanterna slutade att självskada. Det 

är av intresse att utläsa om de slutade på egen hand eller om de fick hjälp. Samhället kan dra nytta 

av dessa kunskaper för att bättre kunna bemöta och hjälpa de självskadande individerna att sluta 

med sina destruktiva beteenden. 

8.4 Att sluta 

I detta avsnitt kommer jag att behandla hur det gick till när informanterna slutade med sina 

självskadande handlingar. Intervjumaterialet visar på olika orsaker till varför respondenterna 

slutade med sitt självskadande beteende. Respondenterna beskriver hur deras självskadande 

agerande kulminerade till en situation där de, på olika sätt, beskriver en vändpunkt. En av 

informanterna, Elin, beskriver detta i nedanstående två citat:  

“För mig så vände allting, med att jag fick min diagnos”. (Elin) 

“Och impulserna att var självdestruktiv finns ju också där. Men det är inte värt det. Det är 
det, det kommer ner till, att det är inte längre värt det”. (Elin)  
   

Gemensamt för flera av berättelserna är hur personer i deras omgivning påverkade dem till att 

nå vändpunkten. Sådana personer kan vara en partner, en förstående omgivning, en vårdgivare, 

eller en psykolog. De beskriver även att vändpunkten inte var resultatet av en specifik handling 

eller tillfälle, utan att detta växte fram över tid. En respondent, Anna, beskriver hur hon kom till 



 

 36 

vändpunkten som en konsekvens av dålig behandling i en nära relation, hon beskriver detta på 

följande sätt:   

“Så någonstans i mig så började det växa fram så här att, nä jag orkar inte med att bli 
behandlad som skit längre, jag förtjänar mer”. (Anna) 

I citatet ovan beskriver Anna hur en ny partner var med och bidrog till att en självrespekt växte 

fram hos henne. Detta visar på hur viktigt det är för individerna att nå någon form av vändpunkt 

och en fråga är om och i så fall hur samhället skulle kunna skapa detta för att hjälpa individerna att 

sluta. En av respondenternas, Peters, berättelser skiljer sig från de övrigas. Han beskriver hur ett 

självmordsförsök följt av självskadande handlingar, gjorde att han tröttnade på beteendet och 

därmed slutade. Peter kunde på detta sätt sluta av egen vilja och beskriver detta på följande sätt:  

“Det var väl efter mitt senaste självmordsförsök, tror jag. Då gjorde jag väl det två gånger 
till efter det. Sen var jag, typ, klar med det”. (Peter) 

I detta avsnitt belyses vikten av att informanterna kommer till en vändpunkt i sina liv. Dessa 

vändpunkter varierar från individ till individ och kan ses som grundläggande i processen att sluta 

självskada. Min uppfattning är att det behövs mer kunskap om varför självskadandet upphör. 

Avslutningsvis utför den självskadande individen den självskadande handlingen för att fly en 

verklighet vilken skapar starka och svåra känslor. Den självskadande handlingen är ett sätt att 

hantera och kontrollera denna verklighet och dessa känslor. Den självskadande individens 

handlande är inte en önskan om att avsluta sitt liv, det kan tolkas som ett paradoxalt handlande för 

att fortsätta livet i en för dem ofta ohållbar situation. 

 

I dessa fyra olika avsnitt har det framför allt framkommit hur komplex den självskadande 

individen är, då det finns så många olika komponenter att ta hänsyn till. Inom de fyra avsnitten har 

det funnits både likheter och olikheter vilket ytterligare bidrar till komplexiteten. Detta visar 

återigen vikten av dessa fyra avsnitt, för att försöka fånga upp så många aspekter av hela den tiden 

som informanterna självskadande. 

8.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har fyra delar behandlats, dessa är: att börja självskada, döljandet, att självskada, 

och att sluta. Enligt materialet så börjar den självskadande individen med den självskadande 

handlingen främst för att hantera svåra och starka känslor (Johansson, 2011; Johander, 2013; 

Gradin Franzén och Gottzén, 2009; Karlsson och Hailemariam, 2014; Edmondson et al, 2015). 

Detta för att fly en situation som kan uppfattas som okontrollerbar. Vidare påverkas den 

självskadande individen av andra jämnåriga individer som finns i personens omgivning. Detta 

genom uppmuntran och att den självskadande individen ville passa in i en grupp (Heilbron och 

Prinstein, 2008; Gradin Franzén och Gottzén, 2009). Avvikande faktorer som upptäcktes var 
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nyfikenhet till handlingen och dess effekter (Edmondson et al, 2015), samt litteratur som 

inspirerade individen att börja självskada.  

När den självskadande individen väl hade börjat med den självskadande handlingen var det 

vanligt att de kände skuld och skam vilket ledde till att individen dolde sina destruktiva handlingar. 

Detta delvis på grund av skulden och skammen men även för att de inte ville bli dömda av sin 

omgivning (Johander, 2013). Omgivningens normativa syn på den självskadande handlingen 

påverkade hur individen såg på sig själv och därigenom även dennes identitetsutveckling (Johander, 

2013; Johansson, 2011; Gradin Franzén och Gottzén, 2009). Det var vanligt att den självskadande 

individen dolde sina handlingar för familj och arbetskollegor men inte för nära vänner, då vännerna 

oftast uppfattas som mer förstående.  

Anledningen till att den självskadande individen, enligt materialet, fortsatte att självskada är 

liknande med varför de började självskada. Alltså för att hantera starka och svåra känslor samt att 

kontrollera en upplevd kaotisk situation. Andra anledningar var för att de hade bristande 

självrespekt och dömande tankar.  

Slutligen beskriver informanterna att de slutade när de nådde en vändpunkt i livet, det kunde 

vara att individen träffade en ny partner, fick en diagnos eller bara tröttnade på handlingen. 

Informanterna beskriver att detta var något som ofta växte fram över en länger tid. Denna 

vändpunkt skapades för det mesta i relation med omgivningen eller med en signifikant andra.  
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9 Diskussion 

I detta kapitel kommer analysen att diskuteras. Arbetet visar att samhället och kulturen påverkar 

den självskadande individen. Detta delvis genom den självskadande loopen som förklarar 

självskadeprocessens förlopp genom att belysa hur samhällets och kulturens negativa syn på den 

självskadande handlingen påverkar individen. Diskursen om den självskadande individen, enligt 

detta arbete, är byggd utifrån fyra grunder vilka är: kulturens påverkan, skuld och skam, den 

självskadande loopen, och konstruerandet av kvinnligt och manligt. Dessutom beskrivs delar av 

den självskadande individens livsberättelse. Nedan kommer arbetets forskningsfrågor att 

behandlas. Forskningsfrågorna för denna uppsats har varit: Hur ser diskursen om den självskadande 

individen ut? Hur kan man förstå självskadeprocessens förlopp? Samt vilket narrativ framträder i de självskadande 

individernas livsberättelser? Dessa frågor besvaras i ovan nämnd ordning.  

9.1 Hur ser diskursen om den självskadande individen ut? 

Genom informanternas utsagor från materialet i detta arbete framträdde diskursen om den 

självskadande individen. Några element som bygger upp diskursen  om den självskadande individen 

är att: det främst är kvinnor som skär sig; män som självskadar mår generellt sämre än kvinnor som 

självskadar; handlingen syftar till att hantera svåra och starka känslor (Johansson, 2011; Johander, 

2013; Gradin Franzén och Gottzén, 2009; Karlsson och Hailemariam, 2014; Edmondson et al, 

2015); att de flesta döljer sina handlingar (Johander, 2013); handlingen är ofta förknippad med 

skuld och skam; det är en handling utan en önskan om att ta sitt liv (Johander, 2013; Johansson, 

2011; Gradin Franzén och Gottzén, 2009; Karlsson och Hailemariam, 2014; Heilbron och Prinstein 

2008); att de genom handlingen försöker kontrollera en miljö och ett okontrollerbart inre och 

därmed får de en känsla av kontroll; de påverkas av den miljö de befinner sig i. Detta är några av 

delarna som bygger upp diskursen om den självskadande individen. Diskursen om den 

självskadande individen hjälper oss att förstå denne bättre. Det finns inga bestämda ramar för hur 

den självskadande individen skall uppfattas, denne kan beskrivas på olika sätt. Den självskadande 

handlingen är ett fenomen. Hur vi uppfattar och ser på detta fenomen, samt dess struktur, kan 

förändras beroende på tid och rum. Vår syn på, och tal om, den självskadande individen och dess 

handlingar påverkar denne, och samtidigt hur vi förhåller oss till dem. Därför är det viktigt att vi 

får mer kunskap om den självskadande individen och dennes problematik. Sådan kunskap kan bidra 

till en djupare förståelse för individen, samt att det kan bli lättare att hjälpa och bemöta denne på 

rätt sätt. Vidare kan detta bidra till att: skulden och skammen vilka är kopplade till de självskadande 

handlingarna minskar, att den självskadande individen inte behöver dölja sina ärr, samt underlätta 

för individen att söka hjälp från omgivningen och professionella. Förhoppningsvis kan 

problematiken upptäckas i ett tidigt skede och den aktiva tiden som självskadare kan minskas. 
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9.2 Hur kan man förstå självskadeprocessens förlopp? 

Resultatet visar att den självskadande individen påverkas av både miljö och samhälle. Samhället 

har en patologiserande och ofta negativ syn på den självskadande handlingen, detta i likhet med 

Gradin Franzéns och Gottzéns, (2009) studie, vilket gör att individerna kan komma att identifiera 

sig själv utifrån denna syn, då som normavvikande. Detta leder till att den självskadande individen 

känner skuld och skam över utförda handlingar, vilket medför att denne döljer sina handlingar 

(Johander, 2013). Skulden och skammen, samt döljandet, leder till ökad ångest (vilket beskrivs som 

en grundorsak till varför handlingen startade) och resulterar i fler självskadande handlingar. Detta 

fenomen har jag kallat för den självskadande loopen. Den självskadande loopen och samhällets 

negativa syn på individen gör att den självskadande individen drar sig för att söka hjälp vilket jag 

har kodat som “fördröjd hjälp” i arbetet med analysen. Detta gör att de inte får professionell hjälp 

förrän i ett senare skede av sin tid som självskadare. I modellen nedan beskrivs detta. 

 

 

 
Den självskadande handlingen triggas initialt av svåra och starka känslor (Johansson, 2011; 

Johander, 2013; Gradin Franzén och Gottzén, 2009; Karlsson och Hailemariam, 2014; Edmondson 

et al, 2015), handlingen är social icke accepterad och skapar skuld och skam. Detta får två direkta 

konsekvenser: först skapar detta mer ångest och därigenom triggar det handlingen, den andra 

konsekvensen är att resultatet av handlingen döljs på grund av skammen. Döljandet kan sedan 

skapa en långsiktig konsekvens av fördröjd professionell hjälp genom att handlingen inte upptäcks. 

Omgivningen kan även ha andra effekter på den självskadande individen. Vilka förutsättningar 

denne har för att kunna sluta sitt destruktiva beteende är delvis beroende på dennes omgivning. 

Omgivningens inställning till handlingen kan underlätta processen att sluta med det självskadande 

beteendet. Om den självskadande individen har en förstående miljö, och de rätta verktygen, så kan 

detta underlätta avslutet eller att handlingen inte påbörjas. 
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I kontrast till det ovan nämnda så kan en miljö där det anses normalt och socialt accepterat att 

självskada uppmuntra till ett fortsatt beteende, detta behandlar även Gradin Franzén och Gottzén, 

(2009) i sin studie. Det kan argumenteras för att den självskadande individen, genom sina 

handlingar, upprätthåller samhällets bild av den självskadande individen. På samma gång kan den 

självskadande individen ses som en aktiv aktör genom att de gör motstånd mot samhällets dömande 

syn på dem. De är aktörer vilka upprätthåller samhällets bild genom handlandet och samtidigt 

motsätter sig samhällets norm genom att fortsätta handlingen, för att hjälpa sig själva där samhället 

inte räcker till. Med andra ord, en handling som har två effekter. Detta visar att individerna inte 

agerar på ett patologiskt förväntat sätt utan på ett för dem kulturellt logiskt sätt. Då de motsätter 

sig den patologiska stämpeln av sjuklighet och agerar i självbevarelsedrift. Genom att förstå den 

självskadande loopen ökar chansen att hitta verktyg för att bryta mönstret och förhindra den 

självskadande handlingen. 

9.3 Vilket narrativ framträder i de självskadande individernas livsberättelser? 

Från beskrivningarna finns en ömsesidig beskrivning, men även individuella skillnader 

förekommer av den självskadande individen. Först är det viktigt att poängtera att samtliga 

informanter, inledningsvis, inte önskade att utföra den självskadande handlingen. En annan 

gemensam nämnare för tiden som självskadare var att informanterna inte ville ta sina liv utan att 

de, på ett paradoxalt sätt, har utfört handlingen för att fortsätta leva (Johander, 2013; Johansson, 

2011; Gradin Franzén och Gottzén, 2009; Karlsson och Hailemariam, 2014; Heilbron och Prinstein 

2008). Det fanns olika anledningar till varför informanterna började med de självskadande 

handlingarna. En av anledningarna var för att de indirekt eller direkt blev uppmuntrade av andra 

individer i sin omgivning, detta i likhet med Heilbron och Prinstein, (2008) samt Gradin Franzén 

och Gottzén, (2009). Andra orsaker till att de började självskada var: negativ självbild, negativa och 

ångestframkallande känslor (Johansson, 2011; Johander, 2013; Gradin Franzén och Gottzén, 2009; 

Karlsson och Hailemariam, 2014; Edmondson et al, 2015) samt mobbning. En avvikande 

anledning var inspiration från litteratur. 

Informanterna beskriver att tiden som självskadare var ett sätt att hantera svåra och starka 

känslor (Johansson, 2011; Johander, 2013; Gradin Franzén och Gottzén, 2009; Karlsson och 

Hailemariam, 2014; Edmondson et al, 2015) och för att ta kontroll över en värld, och ett inre, där 

de inte kände någon kontroll. Vissa beskriver att de fortsatte med den självskadande handlingen då 

de fick positiva fysiska effekter, så som ett inre lugn, detta är en effekt som även Edmondson et al, 

(2015) fann i sin studie. Vidare beskriver en av informanterna hur den självskadande handlingen 

var ett sätt att fördröja ett eventuellt självmordsförsök. Dessutom berättar respondenterna hur det 

gick till när de slutade med den självskadande handlingen. Här beskriver informanterna hur olika 

former av vändpunkter var av betydande vikt när de slutade. Gemensamt för flera av informanterna 
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var att det var personer i dennes omgivning som påverkade dem att nå vändpunkten. Sådana 

personer kunde vara en partner, en förstående omgivning, en vårdgivare eller en psykolog. 

Ett återkommande tema i narrativet om den självskadande individen har varit samhällets och 

den nära omgivningens inverkan i individens liv och dennes identitetsskapande (Johander, 2013; 

Johansson, 2011; Gradin Franzén och Gottzén, 2009). Det kunde vara en jämnårig person som 

direkt eller indirekt uppmuntrade någon till att börja eller att sluta självskada. Den självskadande 

loopen visar på självskadeprocessens förlopp och hur skam gentemot omgivningen medverkar till 

att individen fortsätter med självskadande handlingar. Samtidigt beskrivs hur den nära omgivningen 

eller psykolog kunde hjälpa den självskadande individen att nå en vändpunkt och på så sätt sluta 

med de självskadande handlingarna. Det är viktigt att förstå narrativet om den självskadande 

individen då det ger förståelse över olika delar inom dennes livsberättelser. Genom narrativet 

framträder det att varje livsberättelse är unik och individuell. Det finns många anledningar till att 

en individ börjar självskada, fortsätter med handlingen, och slutar. Detta påvisar att det inte finns 

bara en behandlingsmodell som passar alla självskadande individer. Återkommande i materialet var 

att respondenterna kom till någon form av vändpunkt. Det hade varit av intresse att studera denna 

vändpunkt hos varje självskadande individ för att identifiera gemensamma faktorer och på så sätt 

hjälpa individen att avsluta den självskadande handlingen i ett tidigare skede. Då de nära anhöriga 

har stor inverkan på den självskadande individens liv skulle det vara intressant att vidare undersöka 

exempelvis föräldrars upplevelser och vidare studera deras påverkan på den självskadande 

individen och den självskadande loopen. 
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10 Konklusion 

Min tolkning är att om den enskilde individens problematik upptäcks tidigt kan det påverka 

individens liv och återhämtning. Intervjumaterialet visar att fysisk självskada föregås av andra 

yttringar såsom: panik, ångest, eller dålig självbild. Hjälpen kan fördröjas beroende på olika faktorer 

från samhället, den närmaste omgivningen, och individen själv. På samhällsnivå kan det uttrycka 

sig som normer och strukturer som på olika sätt bidrar till att problematiken inte upptäcks i tid och 

därigenom fördröjs hjälpen. Inom den närmaste omgivningen kan brist på kunskap, förståelse och 

engagemang påverka individen. Inom individnivå kan exempelvis rädsla för att ses som annorlunda, 

konstig, eller sjuk, göra att den självskadande individen inte söker hjälp. Vidare är skuld och skam 

ett tema som är genomgående och genomskärande i de tre ovan nämnda. Skuld och skam kan 

finnas hos individen själv, hos familjen och släkt samt i samhället i stort exempelvis genom kontakt 

med vården, och i skolsammanhang. 

Ingen vill självskada och det börjar inte med den självskadande handlingen. Men självskada är 

ett sätt att hantera en inre problematik, dock är denna handling inte accepterad av samhället och 

till viss del kulturen. Därför döljer den självskadande sina handlingar och dess konsekvenser. Det 

är först när omfattningen på självskadandet når en viss nivå av allvar som omgivningen kan 

uppmärksamma problematiken och den självskadande kan få hjälp. På grund av den betingade 

skammen med den självskadande handlingen kommer den professionella hjälpen först vid 

allvarligare situationer och ofta i en senare del i den självskadande perioden. Detta är problematiskt 

då det kan finnas konsekvenser av att självskada under en längre period. En jämförelse är någon 

som inte söker hjälp för ett brutet ben innan benet hunnit självläka på ett felaktigt sätt, därmed kan 

denne få men för resten av livet, något som kunnat åtgärdas om professionell hjälp givits tidigare.  

 
 

 

Beatrice Hemberg 
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Bilaga 

Intervjuguide 
 

Beatrice Hemberg 

Uppsala Universitet, Barn och ungdomsvetenskap C. Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier. 

Materialet kommer att användas till min C-uppsats. 

Bidra till en bättre och djupare förståelse för individer som har haft/har 

destruktiva beteenden. 

Helt anonymt. Hantering av data. 

Går att avbryta sin medverkan när som helst utan några negativa konsekvenser 

eller följder. 

Passa frågor. 

Återkoppling vid eventuella uppföljningsfrågor.  

 

Intervjun är en form av livsberättelse där du får berätta det du känner är relevant 

och om händelser som har påverkat dig. 

Fokuset kommer ligga på destruktiva beteenden som självskada. Men även vad 

som ledde fram till beteendet och vad som hjälpte för att sluta.  

 

 

Hur gammal är du? 

Var bor du? 

 

Teman 

När började du självskada? Hur började det? 

Vet du om det finns någon orsak till att du började och i så fall vilken? 

 

Hjälpte det? 

Hur kändes det? 

 

Identitet 

Har det påverkat dig och i så fall på vilket sätt? 

Ändrade det hur du såg på dig själv? Eller hur andra såg på dig? 

Har det bidragit till någon form av identitetsförändring? 

 

Hur går det till? 
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Dölja ärr och sår? Dolde du dina sår? → Och i så fall hur gjorde du detta?  

 

 

 

När slutade du? 

Var det lätt eller svårt att sluta? 

Hur gjorde du för att sluta? 

 

Bemötande 

Familj – Reaktion och bemötande? 

Samhället – bemötande? 

Skolgången? 

Vård/Psykiatin – Bemötande? Makthierarki? 

”Vi - vs - Dom” 

- Egna gruppen: Trigger? Stöttande? Gruppåverkan? 

- Dom gruppen: Bemötande? 

 

 

Mörkerantal? 

- Mer accepterat att flickor skär sig? 

- Mer skuld och skam när en kille skär sig? 

- Killar mer utåtriktade? Slagsmål mm? 

Skillnad mellan kvinnor och män som självskadar? 

 

Milstolpar/vändpunkter. 

Hur hade du önskat att folk i din omgivning hade reagerat? 

Råd eller tips till andra?  

 


