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Å: Du hade en rubrik?
E: Ja, ”Hur ska vi förstå ungas självdestruktivitet”.
I: Det är ganska intressant det där, alltså att man är intresserad 
av att förstå. Så kan jag se på mig själv också när jag tänker på 
det efter de här åren då vi har jobbat med det; att man försöker 
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INTRODUKTION

Den skrift du nu håller i din hand är ett resultat av fyra års 
arbete inom fältet ungas självdestruktivitet, och ett generöst 
bidrag av Allmänna Arvsfonden. Naturligtvis går det inte att 
omfatta detta arbete i en skrift på ett begränsat antal sidor. Vi 
har istället valt att presentera några perspektiv som följt oss 
under de här åren. 
Upplägget i skriften följer det Resande Seminariets metod: 

1) Föreställning. 
”Jag skär” En 25 min monolog med en ung skådespelare

2) Föreläsning. 
Genom att samarbeta med aktuella föreläsare har ämnet kun-
nat beskrivas på olika fördjupade teoretiska plan.

3) Diskussion. 
En moderator ledde samtalet efter föreställningarna, där män-
niskor delgivit varandra sina reaktioner och reflektioner i ett 
samtal där allas röster kunde få utrymme. 

Diskussionen representeras av texten ’Verandasamtal’ som 
löper som en röd tråd över sidorna eftersom det pågått ett 
undersökande och prövande samtal från första början till sista 
arrangemanget. 

Skriften vänder sig till dig som är ung eller vuxen, engage-
rad enskild person, yrkesutövande eller föreningsaktiv. Vår 
förhoppning är att de presenterade texterna tillsammans ska 
kunna ge en inblick i projektets erfarenheter, samtidigt som de 

visar på problemens omfattning och karaktär, samt bidra till en 
beredskap att hantera problemen, inte mist genom att ingjuta 
mod att bemöta unga människor i behov av din närvaro. 

Det grundläggande perspektivet är att det verkar som om nå-
got inte står rätt till. Teatermaskinen har under hela vår verk-
samhetstid mött ungdomar när vi turnerat med våra monologer 
som gestaltar olika sociala problem. I de efterföljande samtalen 
har de unga uttryckt behovet av att diskutera sin verklighet, sin 
situation. De har beskrivit att problemen blivit möjliga att tala 
om när de tagit form på scenen. 
Vi har i samtalen mött en underliggande oro som bara verkat 
växa. Många av dem som sökt sig till Teatermaskinens kurs-
verksamhet har också gett uttryck för detta till exempel genom 
att skriva om depression och självdestruktivitet. De ungdomar 
som runt 2003 anslöt sig till Teatermaskinen kunde alla rela-
tera till dessa erfarenheter. När dessutom larmrapporterna bör-
jade dugga tätt kände vi att det var hög tid att ta tag i det här 
tillsammans med andra ungdomar med liknande erfarenheter.

”Inom sjukvården och psykiatrin ser man ett ökande problem 
med otrygghet, vilsenhet och självdestruktivitet hos ungdo-
mar. Under de senaste tio åren har antalet yngre kvinnor som 
måste vårdas på sjukhus till följd av att de skadat sig själva 
ökat med 25 %. Antidepressiva toppar listan för medicinkost-
nader i landet, drygt en miljard kr/år.” 

(Stig Söderberg, överläkare, psyk. klin. NUS, 2003)

En annan ingång till arbetet var att vi inte kände igen vår verk-
lighet i dessa larmrapporter, ökande antal tjejer som skadar sig 
ja, men runtomkring oss var det hälften killar och hälften tjejer. 
Vi ville försöka förstå genom att problematisera frågorna och 

använda teatern som ett medel för att undersöka och diskutera 
de ungas verklighet. En verklighet som alltmer präglas av des-
peration och ett utagerat självförakt.

Projektets centrala perspektiv är alltså ett inifrånperspektiv, 
ungas självupplevda erfarenheter av självdestruktivitet. Fett 
med respekt till den inre referensgruppen vars erfarenheter, 
tankar och synpunkter varit ovärderliga för att förankra projek-
tet i ungas livssituation. Ett särskilt tack också till den person 
som genom intervjuer av författaren Johan Jönsson delgivit 
sin upplevelse av tillståndet under huden under sin mest såriga 
period av självdestruktivt våld. Vi har valt att i skriften återge 
manuset i sin helhet eftersom de andra texterna på ett eller an-
nat sätt står i relation till denna berättelse. 

Ett annat perspektiv är den samhälleliga bemötarens, den som 
möter ungas självdestruktivitet i sin yrkesroll. Ett stort tack till 
den yttre referensgruppen som bidragit med sina erfarenheter 
och sitt spridnings- och förankringsarbete (se appendix 4). I 
skriften representeras detta perspektiv av Åsa Björkman som 
följt processen med föreställningen hela vägen och föreläst på 
många Resande Seminarier. 

För oss i Teatermaskinen har det varit uppenbart att de här 
problemen inte går att isolera till någon enskild ungdomsgrupp 
och att det inte heller är någon enskild institutions ansvar utan 
är ett problem som omfattar hela samhället. Därför inledde vi 
redan vid premiären ett samarbete med Peter Waara, sociolog 
och ungdomsforskare, vars tankar ni här kan ta del av. När det 
Resande Seminariet rörde sig ner till Skåne etablerades en kon-
takt med Magnus Karlsson som också bidragit med värdefulla 
samhällsperspektiv som finns med i skriften. 

Eftersom föreställningen spelas av en ung man och inte - som 
ofta förväntats – av en ung kvinna har det varit nödvändigt att 
lyfta genus- och förtrycksamverkansperspektivet. Till vår hjälp 
har vi haft föreläsare från Xist och Zora som här får represente-
ras av Lotta Vilde Wahls text. 

Det finns fler föreläsare som deltagit under åren och som av 
utrymmesskäl inte finns med i skriften, var och en förtjänar ett 
särskilt tack! Ni vet vilka ni är (och för dig som inte vet hänvi-
sas till appendix 2). 

Rädda Barnen Fagersta - Norberg gick tidigt in och stöttade ar-
betet med referensgruppen och Skandia Idéer för Livet bidrog 
med medel för informationsspridning vilket vi tackar för. Tea-
termaskinen genomförde produktionen av föreställningen som 
en egeninsats i projektet, eftersom temats brännande allvar 
gjorde att vi kände att vi inte kunde vänta. I november 2004 
fick vi beskedet av Allmänna Arvsfonden att vår ansökan om 
projektmedel beviljats och vi har med detta stöd sedan 2005 
bedrivit ett Resande Seminarium med föreställning, föreläsning 
och diskussion, där föreläsarens alla omkostnader bekostats av 
Arvsfonden. Vi vill passa på att uppmärksamma detta generösa 
stöd som utökats till att omfatta denna erfarenhetsspridning 
och tackar för det engagemang som vi mötts av ifrån Per Callermo 
på Arvsfondsdelegationen. 

Riddarhyttan i oktober 2007

Emanuel Söderberg, projektledare

distansera sig väldigt mycket och se det som ett kliniskt problem 
som är ... för det första att alla som diskutera det avskärmar sig 
så otroligt mycket och också en förstående ... det är också på nåt 
sätt att vilja få bukt med det, kan jag se, alltså att det ligger i 
... Hur kan vi förstå ungas självdestruktivitet -
Å: För att sen ta bort det. 
I: Ja, det ligger i den titeln så ligger självdestruktiviteten … 
alltså symtomet, eller så är det tvärtom att man -
Å: Och varför ska man förstå det?
E: För att ”det vi inte förstår får inte finnas.”
M: Problemet känns ju som att syftet är att bota det, mer än att 
förstå det.

symptomet, alltså då vill man berätta hur det ligger till, vad det 
är för nånting, och sen så är det bara det. 
Å: ”Jag har hört nog!”
I: Ja, nej men att då är det klart, nu vet vi det. När vi vet 
nånting så får det inte vara nå mer; det får inte problematiseras 
mer för vi känner till det. 
E: Nu har vi sammanfattat det här på två A4-sidor, så nu kan vi 
säga att vi förstår det och så gör vi riktlinjer för hela Sverige. 
Det var faktiskt så att på våran senaste spelning så var det en 
deltagare som begärde det av oss: ”Nu har ni hållit på med det 
här i fyra år, så nu vill vi ha riktlinjer ...” 
Å: Det var i Uppsala va?

Cl: Att undanröja symtomet kanske.
M: Ja precis, och vi vill förstå det för att veta hur vi ska tampas 
med det mer än förstå det för att veta hur vi ska tas med det. 
Redan därur har man definierat det som ett stort problem som 
måste bort.
Å: Alltså det där begreppet förståelse är ju väldigt knepigt 
tycker jag. Vad är att förstå? Ja det blir ju lite filosofiskt kanske 
men vad gör vi när vi förstår? ”Ja vi förstår”. Och dessutom är 
det någonting vi väldigt ofta använder på ett väldigt slafsigt 
sätt; ”Ja jag förstår” säger man ju men fattar inget va, 
egentligen.
I: Nej, men framförallt så är det väl det att då vill man befästa 

E: Där också? Det här var i Malmö. Regeringen polisen 
socialtjänsten, alla liksom ”Vad bör göras?” och för att ha ett 
handlingsprogram så måste man ju förstå, eller?
Å: Näe!
E: Det måste man inte?
Å: Näe! Jag vet inte alls om jag tror på det där med förståelse. 
Det är väl bra om man förstår men det löser ju ingenting! 
Däremot, jag skulle mycket hellre vilja säga: Hör upp, hör på! 
Du behöver inte förstå, men hör på!
M: Ligger det inte också en väldigt stor perceptionsskillnad 
mellan den som har självdestruktivt beteende och den som inte 
har det? Eftersom det hela tiden faller tillbaka till det att ”okej 
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PRODUKTIONSPROCESSEN

- Emanuel Söderberg, projektledare

Teatermaskinen producerade under perioden augusti 2003 till 
augusti 2004 en teatermonolog med namnet Jag skär som för 
upp de ungas självdestruktivitet till ytan. Genom att varken 
förminska det mörker och den ångest som människor upplever 
eller moralisera över självdestruktiviteten som fenomen, ville 
vi ta problemet på allvar och möjliggöra en diskussion utifrån 
ungas villkor. Syftet med projektet var också att de som möter 
dessa frågor i sitt arbete skulle vidareutveckla sin kunskap om 
unga människors realitet. 

Manuset till föreställningen skrevs av Johan Jönson utifrån 
intervjuer med en ung människa med erfarenhet av självska-
debeteende. Vi ville låta unga delge andra sin verklighet. I 
produktionen av teatermonologen sammankallade vi därför en 
referensgrupp av unga människor med erfarenheter av ångest 
och/eller självdestruktivitet som genom att bidra med sina 
synpunkter och reflektioner blev delaktiga i processen. Detta 
skedde både genom manusdiskussioner med författaren och 
genom öppna genomdrag av föreställningen med efterföljande 
diskussioner med regissören Jonas Engman. 
Kostymör till föreställningen var Jenny Berg.

Till referensgruppen kopplade vi en yttre cirkel bestående av 
personer från följande organisationer som bidrog med sak-
kunskap, utformning, förankringsarbete och spridning av pro-
jektet. Folkhälsoenheten vid Landstinget Västmanland, Läns-
psykiatri Västerås, Baspsykiatri Västerås, Socialförvaltningen 
Skinnskatteberg, Västerås stift av Svenska kyrkan, samt Rädda 

Barnen Fagersta-Norberg. Denna grupp gav sitt stöd till att fö-
reställningen skulle spela för både vuxna och unga eftersom de 
ansåg att det inte utgjorde någon risk att föreställningen skulle 
uppmuntra till självskadebeteende genom att ge en romantise-
rad bild av det.

Den inre cirkeln i referensgruppen å sin sida uttryckte en oro 
för att publiken inte skulle förstå vilket ömsint förhållande de 
hade haft till sitt skärande, en av dem beskrev det som en intim 
kärleksrelation. Det framstod för alla ha varit frågan om en 
form av självmedicinering och de betonade vikten av att före-
ställningen skulle förmedla förflyttningen eller överröstandet 
av en inre smärta genom ett fysiskt konkretiserande i kroppen. 
”Det är ett sätt att överleva, inte en längtan efter att dö.” 
Vi talade också om hur olika former av självdestruktivitet kan 
avlösas av varandra och existera parallellt. I den mån de hade 
sökt hjälp hade det inte varit för sin självdestruktivitet eftersom 
det helt enkelt inte var själva problemet utan deras medel att 
hantera det. De som sökt professionell hjälp upplevde att de 
bemötts med fasa och avståndstagande och att ”vuxenvärlden” 
generellt slog ned på symptomet snarare än att hjälpa till att 
reda i orsakerna. Istället var det för de flesta i nära relationer 
till varandra - och för någon till en förälder - som de hade kun-
nat öppna sig och samtala om hur de mådde och hjälpa var-
andra att komma vidare. Att den andre inte släppte taget utan 
ihärdade i sin solidaritet. 

I produktionsprocessen utkristalliserades behovet av närvaro 
som en av de centrala frågorna.

MEN DET ÄR INTE DÄR 
MAN HAR ONT

- Lisa Eriksson

Jag gjorde teckningen med tanke på det vi pratade om 
att alla bara ser såren, men det är inte där man har ont.

nu ska vi förstå så att vi kan bota”, medans den som håller på 
inte nödvändigtvis ser det som det största problemet i dens 
tillvaro. Då blir det två väldigt skilda infallsvinklar på samma 
fenomen. 
E: O ja!
M: ”Det största problemet med den här människan är att den 
skadar sig själv.” (fniss)
I: Jag har nog börjat tänka tvärt om, att det bästa med den här 
personen är att den skadar sig själv. Att den här personen gör 
nånting konkret och vill förändra sin situation, och att man tar 
tag i sig å kämpar, på nåt sätt, för att det finns det här sunda att 
jag vill leva! Så det finns en otrolig styrka. Jag kommer mer och 

marknaders och apparaters logik. 
I: Att man bygger ett eget heligt tempel, på något vis, menar du så?
E: Jaa, det finns ju nånting väldigt … ja religiöst i det, eller 
andligt snarare, eftersom jag tror att det sällan är associerat 
med så mycket teoretiska system eller religiösa konnotationer. 
Å: Men då menar du att kroppen är som det primära reviret på 
nåt sätt som du märker med en självdestruktiv handling, du 
märker det för att visa omgivningen att det här är mitt?
E: Jag vet inte vad jag menar, men så kanske det kan vara. 
Cl: Som det här symboliska tänkandet som alla människor … 
liksom en symbol eller?
M: Fast …

mer in på det nästan som en motståndshandling. Alltså att det 
är att slå emot nånting, att skada sig är att slå emot det man är 
vanligtvis, att det är en reaktion mot nånting och ett motstånd 
mot det som man reagerat emot.
E: Det där har ju kommit till uttryck i samtalen på olika 
sätt alltså hur man uppfattar sin kropp, att kroppen är en 
yta, en marknadsplats och allting, och att då behöver man 
självdestruktivitet för att bli verklig i sin kropp, också för att 
den ska bli ens egen. Alltså för att den inte ska vara till för dig 
och din förståelse av mig, utan min kropp är till för mig själv 
och för min förståelse av vad jag känner och vem jag är. Jag vet 
inte, det är någon form av reclaiming av kroppen … gentemot 

Å: Här går min gräns och den gör jag vad jag vill med.
E: Ja precis. 
M: Jag måste dock tro att, eller i min uppfattning av det hela, 
i alla fall för mig hänger mer på att … det måste hända nånting 
rent fysiologiskt inuti kroppen för att det lindrar, du svettas om 
du är varm för att du ska kyla av dig själv och -
Å: Det kommer tårar när du gråter.
M: Ja precis, det finns nån anledning och på nåt sätt så kan du 
använda det här som en ren kroppslig funktion för att ventilera 
det som inte alltid går att säga, eller?
I: Mmm
Å: Men man pratar ju så mycket om det här självhatet och 
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DENNA DAG

- Carolina Lindstedt 2001

hon samlar fimpar att bränna sitt skinn med 
när hon behöver 
så många brännmärken att hon glömmer sig själv 
bland sina många kroppsdelar 
och hon leker att hon är vacker 
efter alla speglar är krossade 
och kniven är slipad i hennes hand 
för hon blir aldrig mera naken 
med så många blödande sår

denna dag
i din vapensamling
är hon upphängd och bunden
och lämnad ensam i sin egen vagga
fast utan renhet
sammetshud
och självklara drömmar
är hon stel och blånad
utan famn

JAG SKÄR 
EN DIALOG OM SJÄLVDESTRUKTIVITET

- Johan Jönson, författare

En man i vit rock sitter på en stol längst in till höger på scenen 
med ryggen mot publiken. 
En ung kille kommer in och sätter sig på den stol som står 
längst fram i mitten på scenen vänd mot publiken.

Han nickar och säger med låg röst: - Ja.

Jag kom hit för att jag har hört att man kan få hjälp här. 
Om man mår dåligt. Eller om man har ont. 

Han mumlar ohörbart, med sänkt, skamsen blick 
Jag vet inte om det gör ont. 

Med mer normal röst Jag sa: Jag vet inte riktigt om det gör 
ont.

Jo, det gör det nog förresten.

Jag menar.
Jag inte vet hur ont det gör.

Fast. 
Det gör mer ont på bröstkorgen. 
Det blöder mer där också. När man skär där.

När jag skär där, menar jag.

Det är jag som skär. 
Det är jag som håller i rakbladet. 
Det är min kropp som jag skär i. 

Alltså. 
Jag vet ju att det är min kropp. Att det är mina underarmar. 
Mina överarmar. Mina handflator. Min bröstkorg. Mina lår. 

Samtidigt är det som om det inte är en del av mig.
Det är inte min kropp.

Ingenting är mitt.

Jag vet inte.

Jag måste. Berätta för nån. Det här går inte längre.

FATTAR DU INTE DET HÄR GÅR FÖR FAN INTE LÄNGRE 
JAG SKÄR JU SÖNDER MITT ENDA JÄVLA LIV I SMÅ-
TRASOR FATTAR DU VÄL.

Förlåt. Det var inte ...

Jag vet. 
Mmm.

Jag vet inte varför jag skär mig. 

Jag vill skära mig. Ibland är det det enda jag vill.

Jag vill.
Och jag vill inte. JAG VILL INTE.

självföraktet, när man hör er nu så låter det ju mer som att det 
är nåt … ett värdigt statement på nåt sätt att göra sin kropp 
illa eller skära. Jag vet inte hur det är faktiskt men det sägs ju 
väldigt ofta åtminstone från min horisont att ungdomar som gör 
detta eller människor som skär sig hatar sig själva, föraktar sig 
själva. Är det inte, det kanske inte är sant?
M: Jag tror att dom två, alltså det är väl helt klart att samma 
fenomen uppstår på samma plats möjligtvis, men frågan är ifall, 
även om de är knutna till varandra, ifall de ändå inte är två 
oberoende, så att du skadar inte dig själv för att du hatar dig, 
men du kanske hatar dig själv och därigenom så skadar du dig. 
E: Jag tror faktiskt att det kan vara en spegling av det förakt 

Cl: Jag har inte skadat mig själv heller så, för att jag ville inte 
ha några synliga … nåt som folk skulle ifrågasätta och så, så att, 
då är väl jag också för feg kanske …
E: Nja eller för beräknande kanske.
Å: Eller vad det nu är.
E: Det kanske är samma sak tror jag.
Å: Men nån sorts mod, nån sorts styrka.
E: Ja, men det är ju lite så här ”Fuck off!” liksom ”Ni får säga 
vad ni vill!” 
Å: Ja, just det.
I: Ja fast, jo jag håller med er, fast jag menar inte att det är en 
styrka att utföra själva handlingen, utan själva viljan att det ska 

som finns inom sjukvården för det som man uppfattar som 
manipulativt. Dessutom tror jag att självförakt kan vara en fråga 
om absorberande kritik. Att när du upplever att du är föraktad 
så börjar du själv förakta dig och genom att uttrycka det tar du 
udden av kritiken: ”Ert förakt biter inte på mig för jag föraktar 
mig mer.”
Å: För när du Iggy pratar om detta så säger du att det krävs 
styrka, jag tror att du har alldeles rätt i det. Jag tror att det 
krävs både styrka och mod för något så egendomligt.
E: Ja, jag har inte skadat mig själv för jag är för feg …
Å: Ja just det.
E: Alltså just med rakblad då. 

bli bättre är stark.
Cl: Den här energin, du menar nån form av energi som människor 
omvandlar som betyder -
I: Att man vill förändra situationen. Och det krävs ju ett jävla … 
liksom, att man inte bara slappar ihop och ”okej då tar jag livet 
av mig och så skiter jag i det här”.
Cl: Man kan ju sitta helt apatisk annars i soffan och så.
I: Ja visst!
Å: Men varför gömmer man då sina sår?
I: Det har väl med norm att göra. Men det kanske inte är det som 
är det väsentliga utan det är det att om man har såren så mår 
man bättre helt enkelt. Och att det blir bättre av att skära sig. 
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Jag vill att det ska göra ont. 
Jag skär olika djupt. Mest med rakblad.

På mitt rum. Jag sitter på sängen. Och så tar jag fram min röda 
lilla ask med rakbladet. Så har jag en handduk eller hushålls-
papper. För att det inte ska. Kladda ner.

Det är som att armen är liksom det enda som lever. 
Och då. Ska jag skära sönder den.
Det där som är levande.

Fan vad löjligt det är egentligen.

Jag vet inte men. Det kommer blod. Ur armen. Ur kroppen.

Det är liksom ett tydligt tecken. Att det lever.
Det är nånting som lever.
Trots.
Trots att det är bortdomnat.

Ja.
Jag låter det rinna. 
Jag tror att det är varmt.

Jag låter det rinna. 
Det är både spännande och. 
Och så är det smärta.
Det pulserar.

Jag låter det rinna. 
Det pumpar ut. Korta intensiva stötar.

Jag låter det rinna.

Det rinner. 

Men inte så det kladdar ner.
Inte så att mamma och pappa eller nån ska upptäcka mörkröda 
fläckar och fatta och börja fråga och bli oroliga.

Det känns som ...
Man är bortdomnad. Fast hjärtat slår fortare.
Härmar dova, intensiva hjärtslag.

Fast ibland slår det otroligt långsamt. 
Härmar mycket långsamma hjärtslag.

Nästan så man tror att det ska sluta slå.

Och så längtar man.
Jag längtar. 
Jag går omkring och längtar.

Och sen så visar hur det ser ut när man skär sig i underar-
men. Och sen i bröstkorgen. Och i benet.

Det drar liksom i lederna. Senorna drar ihop sig. Jag känner 
det. Det spänner. Och så isar det, ut i armen. 
Återupplever hur det är.

Nu är jag lugn. 
Nu är det ... skönt.
Nu. Har det blivit stilla.
Som en lugn, och svalkande vind. 

Härmar ljudet av en stilla bris.

Äntligen kan jag andas igen. Som en människa.

Ja ... ett par timmar kanske. 
  
Sen.
Sen så fortsätter det.

Det är ett pirrande. Det är ett vacuumsug. I magen. Jag vet inte 
vad det är. JAG FATTAR INTE VAD DET ÄR. 

Fattar du?

Jag fattar inte att jag inte fattar.
Vad är det för någonting?

Jag vill att det ska ta slut. 
Allt ska försvinna.
SLUTAAAAAAAH.

Jag är en liten och obetydlig ... jävla skit.

Och så längtar man till nästa gång man ska få skära sig igen.

Jag längtar.

Det är äckligt. Allting är äckligt.
Det är löjligt.

Jag är en bortskämd jävla snorunge som sitter på mitt rum och 
skär mig eller står i duschen och skär mig eller låser in mig på 

toaletten på skolan och skär mig utan att veta varför samtidigt 
som en massa barn i Indien och Pakistan och Bangladesh och 
överallt på den här planeten jobbar som rena slavar och syr 
jympadojjor eller fotbollar eller är sexslavar åt en massa jävla 
äckel och blir misshandlade och dödade eller så är det krig och 
svält, krig och svält, krig och svält.

Föraktfull. Men jag, jag sitter här och skär mig i armen jag, som 
en jävla barnunge som leker med maten.

Jag vet inte. Jag fattar inte.

Jag är sämst. 
Jag vet att jag är sämst.
Jag är helt värdelös. På allt.
Utom att skära mig.

Jag tänker så.
Och så tänker jag. 
Jag kanske ska borra i mig, med en borrmaskin, nästa gång.
Kanske ska sticka nålar i blodådrorna.
Svälja rakblad.
Vad som helst.

Alla jag känner vet att man ska skära sig längs med pulsådern 
visar om det ska gå. Inte tvärs över.
Vi vet det.
Ju närmare pulsådern man skär, desto starkare är upplevelsen.

Och lugnet efteråt. Det blir liksom ännu lugnare då. Skönare.

Sen så fortsätter det. Det börjar om igen.

Och sen så är det ju skit. Så finns det ju en norm som -
Å: Men är inte det en ganska kort stund?
M: Jo fast det är väl … anledningen, det är väl just när du gråter 
som det lindrar? 
Å: Mmm, det gör det ju.
M: Alltså det är nånting momentärt, det händer precis då och 
det känns bättre -
Å: Biologiskt.
M: - när du är färdig och så. Det finns säkert en stor flod av 
substitut till självdestruktivt beteende, men man ska väl 
inte sticka under stol med att det säkert finns en visuell 
tillfredställelse -

faktiskt funkar eller uppstod självdestruktiviteten först? 
Å: Men blod har ju offrats så länge människan har funnits.
M: Jaa, alltså det är ju som … det har ju en visuell 
tillfredställelse det att se det här …
Å: Det är så vackert och rött.
E: Ja och det är ju en symbolik naturligtvis men det är ju 
konkret.
Å: En pöl med tårar syns ju inte.
E: Du köper ju inte en liter grisblod och kladdar runt med. 
Det är ditt eget blod.
Å: Men det är ju nån konstnär som gör det, vad heter den här 
galna?

Å: Det gör det säkert.
M: - genom den starka symboliken i självskadebeteende, att -
Å: Det är coolare med blod än med tårar?
M: Ja kanske.
E: Det är verkligare på något vis. Det finns ett offer i det. 
I: Det kan säkert vara olika från person till person hur det 
fungerar, men att det fungerar, det är det man kan konstatera, 
annars skulle inte människor syssla med det.
E: Men är det inte så att de flesta ändå har någon form av ritual 
kring sitt skärande?
M: Det tror jag också, men sen så måste man ju ställa sig frågan 
om ritualen uppstod först och sedan kom känslan av att det här 

I: Herman Nitsch. 
M: Var det han som hyrde typ ett helt slott?
Å: Och kladdade omkring där.
I: I tre dagar. Herman Nitsch, alltså!
E: Om man behöver mycket blod kan ju det vara att föredra.
M: Var inte det på väldigt annorlunda grunder?
I: Joo.
Å: Religiöst, mycket kors.
I: Njaa fast inom konsten så finns ju, Herman Nitsch ingick i 
en grupp som kallas Wieneraktionisterna, det finns ju andra 
konstnärer som sysslat med självskadebeteende på ett helt annat 
sätt, där grejen är att du skadar dig, man hänger sig i kedjor 
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Vad är det för nåt?
Kan du svara på det?

VARFÖR KAN DU INTE SVARA? VA?

Näe förresten. Du behöver inte säga nånting.
Jag vill inte ha nån hjälp. Ingen jävla hjälp alls. Av nån.
Fattar du det jävla idiotjävel.
Jag vill inte ha nånting alls.
Inte av dig.
Inte av er.
Inte av nån jävel alls.
FATTAR DU?
 
VA?

Spelar ingen roll vad ni kommer med.
Ingenting av det ni kommer med kan slå mitt skärande.
Fattar du vad jag säger idiotjävel?
Ingenting.
INGENTING ALLS.
Det är skärandet som får mig att må bra igen.
Fattar du.
När jag skär, så slipper jag må skit, ett tag.
Ni kan komma med psykolog och psykiatri och kurator och 
skolsyster och Hem och skola och medicin.
Vad ni vill. Vad som helst.
Fattar du?
Ingenting slår ändå mina rakblad.
INGENTING.
Fattar du? Va?

Varför kan du inte svara?

Förlåt. 

Jag fattar också att det är en depression på nåt vis.
Men varför?

Den vitrocksklädde (utan att vända sig om): 
Vill du verkligen dö?

- Nej, jag vill inte dö.
Ja, jag tänker ofta på att ta livet av mig.

Jag förstår inte riktigt varför jag ska leva.

Att vara vuxen, eller vad det heter, verkar vara ett jävla straff, 
tycker jag.
Dom är ju för fan som slavar eller nåt, jag vet inte. 

Varför ska man leva?
Va?
Kan du svara på det?

Vakna, äta frukost, åka till jobbet, jobba, jobba, jobba, jobba, 
åka hem, äta middag, gå på toaletten och skita, se på teve, ta en 
kvällsmacka, pissa, borsta tänderna, gå och lägga sig, drömma 
mardrömmar eller drömma om ingenting. 

Och sen så ringer väckarklockan igen. 

Och så ska det hålla på så där tills man blir hundrasextiofem år 
och pensionär och en sur jävla gubbe som skiter på sig och är 

helt senil och helt utan pengar och äter konserver med hund-
mat eller vad fan dom gör.
Det verkar inte så kul tycker jag.

Den vitrocksklädde: Vad drömmer du om då?

- Ibland drömmer jag att alla skärsår som jag ristat in i mig 
själv. Överallt på kroppen. Att dom öppnar sig, samtidigt. 
Hela kroppen är som en enda sårig blodklump.
Och jag skäms.
Nu kommer alla att fatta vad jag håller på med.
Nu.
Nu, i det här dödsögonblicket. Det här är dödsögonblicket.
Så måste det vara.
Och det är samtidigt också ... skönt ... på nåt vis.
Vidrigt. Och levande.
Skitäckligt. Och pulserande.
Nu domnar jag bort. Sluter ögonen.
Förlåt, mamma och pappa, det är inte erat fel. Jag vet att ni har 
älskat mig ... hejdå ... hej ... då ...

Det där har jag drömt flera gånger.

Den vitrocksklädde: Framtiden då?

- Det är väl som alla andra.

Ja ... bli rik. Eller rockstjärna kanske. 

Näe förmodligen inte.

Det är nåt som är skumt här. Alltså, jag fattar ju att jag inte 

kommer att bli nån rockstjärna. Nästan ingen av alla som 
drömmer om det, blir ju det.
Ändå så fantiserar så många om det.
Eller om att bli rik eller filmstjärna eller vad som helst sånt där.

Det är som att vi är inlåsta.
Var och en är liksom inlåst i sin egen fantasivärld.
Man svävar omkring där. I var sitt universum, i var sin helt 
orealistiska dröm.

Jag känner att det är ett tryck på mig.

Om jag inte ”lyckas”. Med mitt liv, då är det mitt fel. 
Bara mitt eget fel.
Om jag misslyckas. Då är jag. Värdelös. 
Ingenting. En jävla hög med skit bara.

Om man visar en svaghet. 
Vad som helst, det kan vara vad som helst. Att man läspar. Att 
man är tjock. Att man är ”ful”. ”Fel” kläder. Att man misslyckas. 
Vad som helst.
Då blir man utnyttjad hela livet ut. 
Är det inte så?

Det är ett tryck på mig. 
Från alla håll.
Jag fattar inte riktigt vad det är.

Det är hela tiden.
Överallt.

Alla jävla idioter. Dom kan dra åt helvete.

efter lastbilar och åker en mil eller hoppar från tak och sånt där. 
Å: Han stoppar in folk i griskroppar.
I: Ja, men det handlar ju mer om rening och liknande, de senare verken.
E: Men det, det är ju det, det är ju det, alltså jag tror att det är 
det det handlar om!
I: Jo absolut.
E: Om rening. Tror inte ni det?
Å: När man skär sig?
E: Att det är en reningsprocess.
M: Mmm
E: Eller jag vet inte.
I: Absolut!

väldigt bra in, den föll på plats i pusslet liksom.
I: För att om du bränner dig så blöder du ju inte, till exempel, 
och det är ju lika vanligt. För att folk skadar ju sig på en massa 
olika sätt utan blod och så. Men det som jag tycker står i 
centrum är ändå kroppen, att det känns på kroppen, det gör ont 
eller vad man än … även om man tar tabletter så är det nånting i 
kroppen som förändras. Det finns ju kemiska förklaringar på det 
men det är helt ointressant, utan det som jag tycker är kärnan 
är att det är nånting annat än det vardagliga. Alltså den fysiska 
känslan av att skära sig eller av att bränna sig eller vad som 
helst blir nåtning annat än den vardagliga och därför tycker jag 
att det är jävligt intressant att koppla till extremsports och alla 

E: Så måste jag förstå det …
Å: Det är ju en jätteintressant tanke.
E: Ur ett andligt, kulturellt, historiskt perspektiv så måste jag 
förstå det som en reningsritual.
Å: Och det har man ju jobbat med inom medicinen också. Man 
har ju använt sig av åderlåtning och blodiglar för att man har 
trott att det sjuka i människan på nåt sätt var nånting som skulle 
ut via blodet. Det finns ju en urgammal sån behandlingsmetod.
M: Då tror jag nästan mer att det skulle ligga åt det hållet att 
rent kulturellt så har vi det i bagaget att vi vill bygga en sån 
betydelse till det, men rent fysiologiskt så funkar det dessutom, 
och det ger oss en väldigt stark visuell upplevelse som passar 

olika typer av där man kliver utanför det man gör med kroppen 
när man -
Å: Och känner sig levande.
I: Ja precis.
E: Alltså en form av transformation eller trans.
I: Ja verkligen, det blir en väldigt, det finns en väldigt rituell 
koppling till det på det sättet snarare, tror jag, alltså om 
närvaro och vakenhet på ett vis, hur det (knäpper med fingrarna) 
tänds till.
Ca: Mm
Cl: Mm
M: Rent religiöst har det väl återanvänts, alltså 
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Dom är fullproppade med skit.

Dom proppar mig full med skit.

Jag är värdelös skit.
Jag fattar inte varför jag ska bli vuxen.

Ja. Jag fattar varför jag ska skära mig.
Då blir jag lugn.
Då slipper jag allt. En kort stund.

Ja, jag vill leva. 
Annars hade jag väl varit död för länge sen. 

Näe, jag fattar inte varför jag ska leva.
Kan du förklara det för mig?

Jag vet inte.
Jag vet ingenting.

Jag vill veta.

Jag vill skära mig. Jag går bara och längtar efter det.
Att det ska rinna.
Att det ska göra ont.

Jag låter det rinna.
Men det får inte kladda ner.
Får inte synas.

Fast alla vet. 
Jag ser det på dom andra som också skär sig. Direkt.

Jag vill inte skära mig.

Faller ner på knä på golvet. 
JAG VILL INTEEEEEEH.

Härmar dova, intensiva hjärtslag.
 
NNEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJJJJ.

Härmar mycket långsamma hjärtslag.

Med slutna ögon. Alla skärsår har öppnat sig, samtidigt. 
Hela kroppen är som en enda stor och oformlig sårklump. 
Jag stapplar omkring i korridorerna på skolan.
Väggarna och skåpen smetas ner med mörkrött. 
Jag stapplar omkring hemma. Stapplar omkring på stan.  
Jag skäms. Det är äckligt. Det är löjligt. 
Men det är skönt att det rinner.
Sjunker ihop på golvet.

Jag låter det rinna. Ur mig.

Det pulserar. 
Det rinner.

Det rinner.

FRIHET ATT VÄLJA SOM ALLA 
ANDRA …

- Peter Waara, sociolog och ungdomsforskare

Föreställningen Jag skär har onekligen väckt många känslor. 
Jag minns särskilt en händelse som inträffade i en mindre norr-
ländsk stad efter föreställningen. En ung kvinna kom fram till 
ensemblen. Hon var svartklädd och hårt sminkad, hade en ut-
manande håruppsättning och en fast blick. Hon sa: ”jag vet hur 
det känns inuti … det gör så ont att man håller på att spricka 
och då måste ju smärtan ta vägen någonstans … ingen begriper 
det, allra minst de som står närmast”. Iggy och Emanuel blev 
kvar med den unga kvinnan. Jag höll mig i bakgrunden, iakt-
tog, ville inte störa. Efter ett tag bröt ensemblen upp. Vad som 
sades mellan den unga kvinnan och skådespelarna vet jag inte, 
men jag såg att det berörde. Skådespelarna for åt sitt håll, jag 
åt ett annat. Bilresan hem genom det norrländska landskapet 
fylldes av tankar på den unga kvinnan och på föreställningen. 
Tankarna kretsade kring upplevelsen av ensamhet, att män-
niskan är sårbar, att hon ibland känner sig sämre än sämst och 
inte ser någon annan lösning än att skära sig själv för att mildra 
det som gör så ont. Vilken tid och energi allt detta tar. Närva-
ron av föreställningen var påtaglig. Och den närvarokänslan 
återkom flera gånger under de tiotal föreställningar som jag 
hade förmånen att delta i.

Min roll har varit att presentera ett översiktligt perspektiv på 
ungdom sett över en lite längre tidsperiod. Någon terapeutisk 
ambition har jag inte haft, annat än indirekt genom att visa på 
den allmängiltighet föreställningen lyfter fram. Mitt anslag har 

kretsat kring tesen att samhällsutvecklingen inneburit en tillta-
gande individualisering, vilken lett till att människor och fram-
för allt ungdomar tvingas leva under devisen ”envar sin egen 
lyckas smed” och att hon är ensamt ansvarig för att förverkliga 
sitt livsprojekt och framtid. Lyckas man är det bra och då kan 
man visa för världen att man klarade av alla utmaningar, valde 
rätt och gjorde korrekta bedömningar över vad som var viktigt 
att känna till. Misslyckas man däremot, är man ensam med det 
och bär följaktligen också ansvaret för detta misslyckande. Den 
stora skillnaden mellan förr och nu är att barn och ungdomar 
i dag redan innan de vet vad de vill, bär känslan av egenansvar 
med sig och upplever en press på att välja och välja rätt i livet. 
Så var det knappast tidigare för det stora flertalet. Valen som 
görs redan som ung, följer med ungdomarna livet ut. Att välja 
innebär också att välja bort oprövade möjligheter, vilket i sig 
är ångestskapande. Under grundskolan ska man välja gymna-
sieinriktning ur ett enormt utbud av möjligheter. På fritiden 
ska man välja att engagera sig i idrott, populärkultur, på nätet 
och bland kompisar. Den stora utmaningen och det som ska-
par press handlar om att tvingas att välja trots att man inte vet 
vad man vill. Det går heller inte att ställa sig utanför systemet. 
Några färdiga lösningar finns inte och budskapet som trummas 
ut i skola, bland kamrater och i media är tydligt: ve och fasa 
den som låter sig ledas och därigenom försätter möjligheten att 
själv välja väg i livet. Valet är ditt, satsa på dig själv.

Hur ser ungdomars framtidsbilder ut då? Blir skomakarens son 
lästen trogen, som det heter i det gamla ordstävet eller är det 
fritt fram att göra som man vill? Både och, skulle jag vilja påstå. 
Det finns frihet att välja och agera för den som kan koderna och 
får hjälp att orientera sig i utbudet av möjligheter. Samtidigt 
ser man att möjligheterna och förtrogenheten över utbud och 

självspäkebeteende eller vad man ska säga har väl rent religiöst, 
speciellt inom klostersammanhang, använts på alla möjliga sätt.
I: Ja där används det ju väldigt mycket, som det du talade om, 
som rening, men också i andra mer naturreligioner så använder 
de ju smärta som ett sätt att komma in i trans.
M: Meditativt.
I: Att du lämnar det du är vanligtvis mer och mer, som voodoo-
folk till exempel som rullar genom eldar, de går in i trans och 
så rullar de genom eldar tills de försvinner liksom och sen så … 
(knäpper med fingrarna)
Cl: Men Trans och Närvaro, det känns som att det skulle vara två 
väldig separata … eller en motsättning mellan dem.

men när jag står där så är det bara det jag ska göra, eller bara 
där jag är. Är det så att man lämnar kroppen? För på nåt vis så 
lämnar man ju då också identiteten, att man lämnar kroppen när 
man kommer in i kroppen?
Ca: Eller så är det två olika tillstånd som man välter … 
I: Ja just det.
M: Har det inte diskuterats att ångest ligger i framtiden och 
depression i det förflutna. De saker som ger oss ångest är saker 
som vi upplever som stressorer inför framtiden och det som ger 
oss depressioner är saker som faktiskt har hänt i det förflutna. 
Där hämtar man ju sin styrka i att hålla oss i nuet. Ibland är det 
bättre att funka utan att tänka.

M: Fast du kan ju gå in i trans för att återvända till närvaro. 
Om du är i nån form av limbotillstånd och saker och ting känns 
deppigt och så kan transen reda ut det där och du kan återvända 
till nån form av närvaro. 
I: Jag tycker att det där är en djävulskt intressant fråga, alltså 
just det; När är kroppen närvarande, är det när det gör ont 
eller när du hamnar i trans, alltså just det exakta nuet. Jag vill 
gärna tala om trans på scenen, jag är inte sen att använda de 
begreppen, ja det är en rituell kraft och liknande, och det som 
jag tycker blir det starka som man ibland kan uppleva på scenen 
och som jag kallar närvaro är att det blir nästan ett transiskt 
tillstånd, att det lämnar svarta luckor sen när jag kommer ur det 

Å: Det finns ju en psykisk sjukdom som heter schizofreni och ett 
av symptomen är att man tappar sin förmåga att känna, sägs 
det, alltså man förlorar ju i alla fall delar av den i perioder både 
fysiskt och psykiskt, man kallar det för anhedoni. Jag har under 
mina år träffat många personer med schizofreni som har fått en 
oerhört stark lindring av att skada sig själva och då är det ganska 
tunga prylar. Jag kommer ihåg en kille som satte en skruvmejsel 
i bröstkorgen på sig själv och körde in den ända in till hjärtat. 
Det tror jag inte att man skulle klara faktiskt om man inte var 
psykotisk. Om man ska gå på den upplevelsen så kan man säga 
att det finns verkligen bevis på att människor kan använda det 
som lindring mot oförmåga att känna. Alltså att jag känner att 
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framtid hänger samman med kön, social klass och etnicitet. 
Unga flickor fostras att bli kvinnor, unga pojkar att bli män. 
Det finns en social snedfördelning som visar sig i att medelklas-
sens barn och ungdomar har stöd hemifrån när de ska välja och 
får vägledning i att satsa på utbildningar som ger möjligheter 
framöver (även om de själva inte vet vad de vill bli för stunden). 
Invandrade till Sverige är många gånger diskriminerade när de 
ska ta steget ut på arbetsmarknaden. Inte minst är språkbar-
riärer, bristande förtrogenhet med det svenska samhället och 
sämre sociala kontaktnät betydelsefulla skillnader som selek-
terar invandrare från infödda när det gäller livschanser och 
framtida karriärer. Ungdomars visioner avspeglar också vad 
media lyfter fram som en attraktiv framtid, vad som är inne och 
uppmärksammat. Här finns en tydlig skiljelinje mellan olika 
sociala klasser. De som har välutbildade föräldrar tenderar 
att välja strategiskt och studera på något studieförberedande 
gymnasieprogram. De tenderar att skjuta fram sitt definitiva 
val av livsinriktning till ett senare skede, medan ungdomar från 
traditionella arbetarfamiljer har det svårare att kryssa mellan 
utbildningssystemets blindskär och raukar. Bland dessa finns 
en tendens att inrikta sig på det som är inne för stunden eller 
orientera sig mot ett yrkesområde man indirekt har erfarenhet 
av (till exempel genom föräldrars yrken) oavsett vad man själv 
tycker. I dag är till exempel gymnasiets byggprogram attraktivt 
och översökt vilket delvis sammanfaller med en högkonjunk-
tur i Sverige, men som också tycks vara en återspegling av en 
tillvaro som ”trendsnickare” på TV i  Sommartorpet, Extreme 
Home Makeover eller Room Service. Ingenstans talas det om 
ett stressigt ackord eller om tidiga mornar på en regnig bygg-
arbetsplats. Frisör är ett annat yrke som lockar. Många vill bli 
hårstylister och jobba inom media med kändisar i sammanhang 
som är flärdfulla och extravaganta. Få blir dock trendsnickare 

eller hårstylister. De flesta som läser byggprogrammet eller 
hantverksprogrammet (inriktning frisör) kommer att jobba på 
ett bygge som snickare eller i en vanlig salong som frisör. Båda 
yrken innebär en förslitningsrisk med värk i axlar och nacke 
som är främmande bilderna media och doku-såporna trummar 
ut. För dessa yrken är det tydligt att social klass och kön skiktar 
ungdomars yrkesval och ju tidigare i livet en människa väljer 
inriktning, desto större effekt får den erfarenhet man har av att 
växa upp i en viss familj som ung flicka eller pojke. Gemensamt 
för bilderna av ett lyckosamt Jag är dess betoning på egen-
makt. Individen kan om han eller hon verkligen vill, och det 
gäller att välja rätt vid varje given tidpunkt. Här är det lätt att 
glömma bort att barn och ungdomar många gånger inte vet vad 
de vill med sina liv. Målen är diffusa och för den delen också 
föränderliga. I dag snickare, i morgon frisör. Ingen har facit i 
hand och kan berätta att just det eller det är rätt väg att följa, i 
synnerhet inte bland arbetarungdomarna. Medelklassens barn 
däremot lär sig vänta och bida sin tid. 

Den sociala selektionen av livschanser är ett exempel på pro-
cesser som ligger utanför individen men som påverkar det 
faktiska valet. Förvisso är det individen som väljer, men det är 
frågan om ett val som är starkt avhängigt en social miljö. Detta 
är också förklaringen till varför lejonparten av alla snickare, 
vårdbiträden och elektriker har samma sociala bakgrund, sam-
ma slags värderingar och samma slags livssituation. På motsva-
rande sätt har många advokater och läkare en likartad social 
bakgrund, de kommer ofta från den välbärgade medelklassen 
och har högutbildade föräldrar vilka har väglett dem i studier 
och livskarriärer. Kanske är det i själva verket så att individua-
lism mer handlar om att tro på att alla omfattas av valfriheten, 
att alla har samma chanser och att vi lever i ett rättvist sam-

hälle. Sanningen är dock att livschan-
serna ser olika ut beroende på om 
man heter Wallenberg eller Olsson, 
är man eller kvinna och ser svensk el-
ler ”osvensk” ut. Alla har inte samma 
möjligheter när man vidgar perspek-
tivet och reser frågan om sambandet 
mellan föräldrars livssituation och 
barnens framtida karriärmöjligheter 
(se Cartmel & Furlong 1997). 

Ju kortare tidshorisont individen har 
att reflektera över, desto mer poten-
tierat blir nuet. Den förflutna tiden 
kommer aldrig åter vilket gör att nuet 
blir enormt betydelsefullt.  Tidigare 
generationer lärde sig att vänta på 
möjligheterna och att fatta avgörande 
beslut efter noggrant övervägande. 
Många gånger fick man vänta hela 
livet på något bättre, på något som 
kanske aldrig kom. I dag finns inte 
utrymme för det. Media, skola, en 
föränderlig arbetsmarknad, miljöhot, 
utbudet av livsstilar och populärkul-
tur manar till omedelbara ställnings-
taganden. Livsavgörande val ska fattas oavsett man är redo för 
det eller inte. I nuet ska individen handla, agera och därigenom 
visa att han eller hon har kommandot över sitt eget liv. Även 
här framställs möjligheterna som oändliga och det är bara fanta-
sin som sätter gränser för vad som kan åstadkommas. 

Sett i relation till denna utveckling 
är det inte konstigt att omkring 30 
procent av alla ungdomar i Sverige 
upplever psykisk ohälsa då och då 
(Starrin 2003). De mest utsatta kom-
mer från hem som inte har det så 
bra materiellt ställt, är kvinnor och 
kommer från invandrade familjer. 
Sett till vad det innebär att vara ung i 
dag med kravet på individuell lycka, 
kan man vara förvånad över att an-
delen som upplever psykisk ohälsa 
inte är större. Kännetecknande för 
de med problem är att de saknar ett 
hanterbart sammanhang i sin till-
varo. De har ofta upplevt fattigdom 
och skamkänslor knutna till det. 
Upplevelse av psykisk ohälsa hänger 
samman med hur det är i samhället. 
Ju mer av individualism och krav på 
att lyckas med att bli rik och berömd, 
krav på egenansvar i val och hand-
ling samtidigt som möjligheterna att 
förverkliga dessa visioner inte ökar 
nämnvärt, desto fler barn och ungdo-
mar som inte mår bra. 

Föreställningen Jag skär har varit viktig. Kanske inte som en 
sann bild av hur det egentligen ser ut – det finns nog många 
som har en annan uppfattning om hur vanligt eller ovanligt 
självskärandet är. Mörkertalet är okänt. Snarare ser jag före-
ställningens betydelse som länkad till att den har tagit upp ett 

jag har livet i mig i alla fall den lilla stunden jag gör detta.
I: Det kopplar ju tillbaka jättemycket till det du sa Carro, alltså 
just mellan det transiska och det närvarande. Om man springer 
väldigt långt så kan man ju på ett sätt passera en gräns där 
man hamnar i nåt, att man är jättejättetrött och så får du mer 
energi och det känns som om du kan springa hur långt som helst. 
Och det kan man ju säga att man tappar då, att man tappar den 
känslan av trötthet och hamnar i nåt nytt tillstånd och det är 
jävligt spännande alltså vad det handlar om det där.
Å: Och så det fysiologiska också som du är inne på att det händer 
nånting i kroppen rent hormonellt när man skär sig. Det händer 
nånting, det händer nånting innan man skär sig, det har redan 

M: Det är ju där som är lite problemet att det ständigt faller 
tillbaka till nånting som vi i mångt och mycket vill ha förståelse 
av för att vi ska kunna peta bort. Det är en liten balk i ögat. 
Å: Nu måste vi förstå!
E: Jag tror att det är helt sant som du säger Åsa, alltså att vi 
behöver självdestruktivitet. Vi behöver våld och vi behöver död. 
För att utan det skulle det inte finnas något liv. 
Å: Nej just det. 
E: Inte för att det är dikotomier utan att det är en helhet och 
att livet blir helt reducerat om det inte finns nån död. 
M: Det är ju ganska intressant rent filosofiskt alltså om man 
tittar på det. Speciellt att det faktiskt inte finns någon glädje 

hänt så att säga, det finns där, nån sorts hormonell orkan och 
bara detta måste på nåt sätt, man måste få koll på det här, eller 
håll på det eller lugna ner den här orkanen och så skär man sig 
och då … släpper det där, vad det nu är för nånting. 
M: Jaa, om inte människor kan förstå den känslomässiga delen 
så kan de i alla fall få det rent vetenskapliga; det funkar 
åtminstone, lita på oss att det gör det. 
Å: Och vi kan inte ha en nollvision när det gäller att skära sig. 
Alltså jag tror att - hur ska vi förstå självskadebeteende? - vi ska 
förstå det utifrån att det är nödvändigt. Vi kan inte tänka oss 
mänskligt liv utan självdestruktivitet, det är galenskap! Det är 
rena rama galenskapen, vi måste ha det!

utan sorg eftersom nånstans förändras vårt sätt att mäta det 
hela tiden. Så skulle vi bara gå runt i glädje konstant så skulle 
snart inte glädjen upplevas. 
Å: Vilken förfärlig dystopi! Tänk om alla gick omkring och var 
glada hela tiden, alltså vad fruktansvärt.
Cl: Ja.
I: Ja verkligen.
M: Och vi måste ständigt öka glädjen för att kunna uppleva den.
Ca: Hi hi hi
E: Jag tror i och för sig inte att vi behöver vara oroliga … jag 
menar för att människor ska gå omkring och vara glada hela 
tiden. 
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tabubelagt ämne och därigenom troligtvis också hjälpt ungdo-
mar som uppfattat sig vara ensamma med sin självdestruktivi-
tet, genom att visa att andra också har det svårt. Man behöver 
inte alltid tala om sig själv. Pojken i föreställningen blir en 
gestalt som det är ofarligt att tala om, och en nog så viktig ka-
talysator för den egna reflektionen. Också föräldrar och andra 
nära anhöriga får genom föreställningen en bild av vad som rör 
sig inombords bland de egna barnen. Det är alltid lättare att 
tala om någon annan än om det egna barnet. Många har ut-
tryck sig efter föreställningen samtidigt som många har valt att 
inte blotta sig i en gemensam reflektion. Att fånga publiken och 
bjuda in till samtal har onekligen varit en utmaning. Att tankar 
har väckts, råder dock ingen tvekan om. Mycket är vunnet om 
den enskilde efteråt vet med sig att han eller hon inte är ensam 
om sin upplevelse av bristande meningssammanhang, stress 
och press på att vara perfekt och lyckosam, att det finns andra 
som delar den erfarenhet man själv äger.  Sannerligen kan man 
betrakta Jag skär som en intensiv resa in i det samtida svenska 
samhället som visserligen otrevlig och skrämmande, men defi-
nitivt nödvändig.

VARFÖR SKÄRA?

- Åsa Björkman, Leg. läkare och specialist i psykiatri
 medlem i referensgruppens yttre cirkel.

Jag får ofta frågan ”varför?”. Och jag tycker nästan alltid att 
den är svår! Själv har jag lärt mig att inte ställa den frågan ef-
tersom den sällan får något svar och kan upplevas av den som 
frågan riktas till som en anklagelse eller i varje fall som ett ifrå-
gasättande. Det vanligaste svaret på den frågan är ”jag vet inte”. 
Vill man veta något är det bättre att fråga till exempel ”hur 
menar du?” ”vad hände?” ” hur tänker du?” och så vidare och 
låta det där lilla vassa ordet ”varför” vara.

Efter att ha följt Teatermaskinens arbetsprocess med Jag skär 
kan jag konstatera att jag under resans gång lärt mig mer om 
självdestruktivitet än några böcker, vetenskapliga artiklar och 
forskning någon gång kunnat ge. Jag har kommit i kontakt med 
KÄNSLAN som leder till själdestruktiva handlingar. Den känsla 
som inte är förhandlingsbar och är en av de ensammaste käns-
lor som finns. Den känsla som är som en återvändsgränd och 
plågsam instängdhet som bara har en enda möjlig väg ut, näm-
ligen den självskadande handlingen. Jag har fått möjlighet att 
minnas hur det var och hur det kändes och därmed också förstå 
hur absolut omöjligt det är att med ord beskriva den känslan. 
Den känslan som är i absolut bemärkelse obeskrivbar!

Så varför skär man sig?
Att skära sig är ett beteende. Det är en handling. En handling 
kan vara medvetet vald och beräknad. Den kan vara en vana 
som vi knappast noterar att vi gör. Och den kan vara en plötslig 
obegriplighet som bara uppstår. Och ofta är den en blandning 

av dessa. Det finns ”kloka” handlingar och det finns ”dumma” 
handlingar, helt och hållet beroende på sammanhanget, och det 
finns ”konstruktiva” och ”destruktiva” handlingar. Vi säger ofta 
att självskadebeteende är en självdestruktiv handling.
Det är lätt att se att det är destruktivt att skära sönder sin egen 
hud med sår, blodförlust och vanprydande ärr som följd. Men 
vi måste också våga tänka tanken att det faktiskt finns det som 
är värre! Under mina år i samtal med unga människor som skär 
sig har jag förstått att skärande inte är detsamma som att man 
vill ta sitt liv. Det är inte en suicidal handling! Unga som skär 
sig skiljer oftast mycket klart på självmordsönskans handlingar 
och själva skärandet, även om båda naturligtvis kan finnas 
samtidigt i en människas liv. Att skära sig är något annat än att 
vilja dö!

Hur irrationellt och konstigt det än verkar att man medvetet 
skadar sin egen kropp finns det alltid ett begripligt skäl till 
denna handling. När man söker skälen till en ”obegriplig” 
handling måste man söka i antingen tankarnas eller känslor-
nas värld. Söker vi i den så kallade yttre verkligheten, politik, 
konsumtionssamhället, familjens situation och så vidare, får vi 
naturligtvis veta en hel del om ungas svåra situation idag men 
som vi alla vet finns inga direkta samband mellan yttre orsaker 
och självdestruktivitet. Alla unga skär sig inte och inte ens alla 
arbetslösa, skilsmässobarn, deprimerade och vilsna unga gör 
det. Svaren måste sökas i den inre världen, i känslornas och 
tankarnas värld, unik för var och en, sällan lättillgänglig, aldrig 
entydig. Jag menar alltså att skärandets eller annan självde-
struktiv handlings orsaker inte är politiska eller sociala, även 
om dessa faktorer starkt påverkar fenomenologin. Dess SANNA 
ORSAK är individuell, existentiell och universell och har fun-
nits som ”lösning” så länge människan funnits.

Å: Det hoppas jag verkligen! Jag tänkte på det när jag åkte 
hit att jag tror att unga, människor överlag i Sverige och i 
västvärlden kan inte sörja längre. Vi tror inte att vi vet hur vi 
gör när vi är ledsna, däremot är vi jättebra på att vara kränkta. 
Vi blir så kränkta och så förorättade och det är alltid någon 
annans fel. Men den där rena vanliga sorgen som man inte kan 
skylla på nån och som bara är, som ett stort svärd i hjärtat eller 
bröstet på en, det vill vi inte kännas vid Det är väldigt få som 
kan det tycker jag. 
Ca: Kan det inte vara för att allting ska vara så effektivt, allting 
ska gå så snabbt hela tiden. Människor vill inte ta emot andra 
människors sorg eftersom det stör i deras vardag.

E: Det är taskigt läge? 
Å: Ja, och när man så småningom börjar lämna barndomen, när 
man blir sexton sjutton arton, då kan man sörja att det var 
så … att det inte var bättre. Jag tror att det är därför som unga 
människor klär sig i svart, jag tror att det är därför som unga 
människor skär sig, för att man sörjer sin barndom.  
I: Ja och sen från psykiatrins håll eller från vuxenvärlden - jag 
tycker att jag ofta har hört det här när vi har varit ute och 
spelat - framförallt från professionella: ”Ja men dom tycker 
att allt är så meningslöst; det är så hemskt; dom mår dåligt.” 
Och jag ställer mig frågan om och om igen: Men är det inte så 
då? Är det inte tvärtom? Mår dom inte dåligt för att allting är 
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Cl: Vi klarar oss ju inte utan varandra.
I: Barn, kan ju dö av för lite beröring.
E: Men är inte det också förklaringsmodellen att om man mår 
dåligt och inte vet varför så måste det vara taskig barndom?
Å: Taskig barndom, vem har inte en taskig barndom, va?!
E: Så om en sextonåring mår dåligt och inte vet varför, frågar du 
om orsaken i nuet eller i historien?
Å: Det är klart att jag frågar om orsaken i historien, självklart. Jag 
tror att unga människor som skär sig har en djup sorg över en taskig 
barndom och sen behöver det inte ha varit objektivt sett så himla 
taskigt kanske, hur man nu mäter det. Det kan ju bara individen 
själv. Att överhuvudtaget vara barn är ju en förfärlig upplevelse.

meningslöst? Är det inte det som är problemet? (skratt)
Å: Just det! Dom har inte hittat några bättre försvarsmekanismer 
ännu. Dom har inte gått in i den totala materialismen som ni 
andra. (skratt) 
I: Jag kan bli skitförbannad på det alltså för att då avpolitiserar 
man också problemet.
Å: De har inte lärt sig att ljuga än. 
E: Hur menar du då?
I: Att man lägger det på den privata nivån. Att du måste lära dig 
att se att det inte är meningslöst, att det finns hopp, för att du 
kan ju faktiskt må jättebra av att jobba på Ica, eller det spelar 
jättestor roll om man är med på MTV eller inte. 
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Alla som skär sig menar att självskärandet 
fungerar som en lättnad. Man upplever att 
handlingen för en kort stund lindrar något 
som upplevs fullständigt outhärdligt. Det 
är denna känsla, eller ännu hellre flera 
känslor som på ett plågsamt sätt tvinnar sig 
kring varandra, som orsakar en rent fysisk 
smärta av en styrka som helt enkelt inte går 
att härbärgera. Det gör för ont! I kroppen 
eller i själen - det gör det samma - att skära 
sönder sin hud är bättre än att känna detta! 

Något om affekter
Människan föds med affekter. Man menar 
inom psykologivetenskapen att affekter är 7 
till antalet, medfödda, biologiskt betingade 
och byggstenar i det som kommer att ut-
vecklas till vårt register av emotioner och 
temperament. Affekterna anses vara glädje, 
förvåning, skräck, vrede, skam, äckel och 
sorg. En del människor har alla dessa af-
fekter väl utvecklade och starka, med stor 
amplitud. Vi brukar kalla dessa personer 
för känsliga eller temperamentsfulla. En del är mera lågmälda 
i sina känsloupplevelser. Och en del har kanske bara några 
strängar att spela på på sitt 7- strängade instrument.

Ungdomen är den period i livet då vi ”hamrar” på detta vårt 
instrument - vi övar, vi förbannar det, vi lär oss och vi utmanar 
det. Och det är ju inte de få positiva känslorna som kanske stäl-
ler till problem för oss, utan alla de där andra. Vreden natur-
ligtvis! Alla som känner unga människor, eller minns sin egen 
ungdom, vet ju att man som ung kan ha mycket stora problem 

med att så att säga dosera och kanalisera 
sin vrede. Tack och lov (kanske??) får vi 
ganska mycket hjälp av samhället med 
detta. Minsta unge får på dagis lära sig att 
”man skall inte slå utan prata” och lär sig 
oftast att bita ihop om sin ilska, även om 
man är så arg att orden tryter. Och några 
av oss har svårare för att lära detta och 
riskerar ett tragiskt liv.

En känsla som är särskilt svår att hantera 
och som vi inte får den minsta hjälp från 
kulturen eller samhället med är skammen. 
Den känslan är vi oftast mycket ensamma 
med. Att känna skam är inte OK! Det är en 
löjlig och otillåten känsla. Det försvar mot 
skammen, och något att dölja denna med, 
är skamlöshet och aggressivitet. Går jag på 
en blåsning skall jag bli arg, inte skämmas. 
Och ändå är skammen den känsla som lär 
oss mest och får oss att växa och utvecklas. 
En människa som inte kan känna skam 
är inte frisk och utvecklas inte. Att kunna 

känna skam är faktiskt ett kriterium på psykisk hälsa.

Unga människor tvingas på olika sätt att ta till sig skamlöshe-
ten. Mycket starka kommersiella krafter exploaterar vår ovilja 
att känna skam. Sexualiteten, experimenten, maten, drogerna, 
buset, klädseln, uppförandet - utmärkta arenor för skamlöshe-
tens ansikte och lätta att exploatera. Och ett effektivt försvar 
mot skammen av att inte duga, inte vara duktig, smal, fram-
gångsrik och häftig nog. 

Åter till skärandet. Många som skär sig vittnar om att de kom-
mit på att skärandet fungerar som ett smärtstillande medel. 
Det är ett sätt att tillfälligt göra sig fri från den äckliga härvan 
av oartikulerat ont. För en kort stund släpper den outhärdliga 
spänningen och taggtrådskänslan i bröst och mage och känslan 
av att inte stå ut.

Tyvärr fungerar detta medel ganska kortvarigt och som alla 
smärtstillande medel ger det både ett beroende och en bak-
smälla, precis som det utmärkt smärtstillande medlet alkohol 
och morfinliknande preparat. Och baksmälla är SKAM. Som 
måste dövas på något sätt. Med mera av samma sak.

Smittar det?
Man hör ofta att självskärande smittar av sig på unga som kom-
mer i kontakt med detta. Man menar också att det är så smitt-
samt att man inte ens kan prata om det utan att framkalla det!
Det här sista är naturligtvis nonsens och får närmast betraktas 
som magiskt tänkande eller ren vidskepelse. Det är klart att vi 
skall prata om det! Tystnad gör bara ont värre!

Beteende smittar inte! Däremot menar man att beteenden 
gärna imiteras och härmas av oss människor och minsann inte 
bara hos unga! Mången inlärning sker just genom härmning. 
Det är något vi vuxna borde tänka på lite mer. Om våra unga 
skadar sig själva – är det bara klasskamraten eller grannpojken 
som hon härmar eller är det kanske oss?? Tag vilken kvällstid-
ning som helst och läs om vuxnas (själv)destruktivitet!

Vad händer i kroppen och varför fungerar medlet?
Utsätts vi för lidande av något slag, antingen psykiskt i form av 
svår sorg, svåra kränkningar eller stark rädsla eller ett kropps-

ligt trauma, sjukdom eller tortyr, kallar vi detta stress.  
I vetenskaplig litteratur kallas detta ”stressorer”, det vill säga 
faktorer, som utlöser reaktioner i kroppen.

Dessa kroppsliga reaktioner vet man idag en hel del om. Man 
började forska på stressorernas inverkan på kroppen på 30-
talet, i samband med de stora krigen och då på hemvändande 
soldater med så kallad ”shell-chock”. 
Idag vet man att en stressande upplevelse utlöser en häftig, 
snabb reaktion i kroppen som man kallar alarmfasen. Stress-
hormoner som bildas i binjuren forsar ut i blodet som snabbt 
når alla organ, musklerna fylls med blod, hjärtat snabbar på, 
blodtrycket stiger och hjärnans fokus ställs helt och hållet in på 
hot och fara. Som om vi stod öga mot öga med en sabeltandad 
tiger! Nu förtiden utgörs hotet sällan av just den sabeltandade 
tigern, men kroppens kemiska svar på hot är precis detsamma 
vad det än gäller.

Vid akut hot ställer kroppen alltså in sig på att antingen slåss 
eller fly, det vill säga agera.  Man gör något - musklerna kom-
mer till användning, den snabba pulsen får ett syfte liksom 
hjärnans tunnelseende. Om reaktionen inte får något svar 
genom att omsättas i handling, utan vi förblir fysiskt passiva, 
normaliseras kemin efter ett tag. Den processen är komplicerad 
och antagligen ganska långsam och kan gå fel. Många stres-
sorer i följd, eller det vi kallar kronisk stress, får också kompli-
cerade fysiska reaktioner som kroppen får svårt att reglera och 
ett slitage kan uppstå. Detta slitage kan vid svår och långdragen 
stress som inte kommer till någon lösning orsaka sjukdom, 
både fysiska sjukdomar i form av högt blodtryck, diabetes och 
hjärtsjukdom och psykiska sjukdomar som depression och 
ångest.

Men om man då har en känsla av att det är meningslöst eller att 
det är en lögn … Framförallt har jag tänkt jättemycket på en 
ren verklighetsuppfattning att kanske verkligheten, eller den 
verklighet vi har, är helt jävla meningslös och påhittad. 
C C M: Mmm
I: Då måste auktoriteten trycka ner det och säga att ”Nej så är 
det inte, utan nu måste du hitta meningsfulla sysselsättingar! Du 
kan odla morötter eller göra vad du vill …” 
Ca: Hi hi
Å: Eller hur?
M: De säljer ju meningsfulla sysselsättningar i paketform också: 
Lågstadie-Mellanstadie-Högstadie-Gymnasie-Jobb. ”Okej, här har 

att det är min politiska teori att det vore bättre om människor 
slutade att titta på MTV och började skära sig istället, men jag 
kanske kan se dötid genom MTV-tittande som ett större problem 
än självskadebeteende på sätt och vis för att jag har en annan 
syn på samhället, att det kanske inte är där själva problemet 
ligger.
Å: Finns det inte risk att du idealiserar skärandet?
I: Absolut! Det gör det säkert, men jag tycker att det finns 
fler som idealiserar MTV liksom, eller golf, det är så jävla 
idealiserat. Jag vill ju inte göra det men det kanske är nåt slags 
alternativ just i den sekunden. 
Å: Det är en konfliktlösning. 

du en spikad väg, det är bara att traska.” 
E: Okej, men om det är så som du säger Iggy att man har 
genomskådat det: Det är meningslöst. Allt är jävligt meningslöst. 
Då är frågan: Vad fan ska man göra då, i och med den vetskapen, 
om man inte vill fly? Om man inte vill hitta livslögner som att 
”Jag är betydelsefull för att jag är jag” – alltså humanismen.
I: Jag vete fan alltså.
E: ”Alla människor är värdefulla och mitt liv är meningsfullt bara 
för att jag finns till.”
I: Jag vet inte. Folk skär sig ju, då gör de ju nånting. Nu säger 
jag inte att det är så men det skulle kunna vara så: ”Vad ska jag 
göra?” – ”Skär dig!” ”Bruka våld” till exempel. Men jag säger inte 

I: Sen kan man ju spela teater till exempel eller -
M: Du kan dricka väldiga mängder alkohol.
E: Du kan dricka välling trodde jag att du skulle säga! 
Det kanske är samma sak, egentligen. 
I: Men just det där att bli närvarande. Det är att skapa ett 
alternativ på något sätt. Men sen så … jag vet inte, det är klart 
att man kan försöka skapa alternativ men jag har ingen ljusning. 
E: Jag tror att det är precis som du säger, alltså jag kan inte 
egentligen förhålla mig till det på något annat sätt än att det är 
… en form av …. möjlighet, som man öppnar upp. Och det finns 
människor som öppnar för det här. Den här närvaron, den här 
fysiska … extremt … fysiska närvaron, och så vill vi bara sopa det 
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Vi ser alltså att en upplevelse av anspänning och 
negativa känslor av skräck och hot pockar på 
att omsättas i handling. Mekanismen är fysisk/
kemisk. 
Som när vi lägger handen på plattan signalerar 
smärtnerverna till hjärnan att ta bort handen. 
Vid psykisk smärta signalerar hjärnan - gör något! 
I ljuset av detta kan man begripa att kniven eller 
rakbladet kan bli en smärtlindrare.

PSYKIATRINS ROLL

Hur kan psykiatrin hjälpa den som skär sig?
Psykiatrin är en ung vetenskap och hör till de 
medicinska disciplinerna. På 1800-talet var psyki-
atrin en del av neurologin men vid förra sekelskif-
tet skildes dessa två specialiteter åt. Man kan säga 
att psykiatrins historia utspelar sig på mentalsjuk-
husen. Mentalsjukhusen kom först, därefter psy-
kiatrin. Det var de gamla tömda leprosarierna, det 
vill säga de stora, ofta avskilt belägna, sjukhusen 
som stod tomma efter att spetälskan försvunnit 
från Europa, som kom att användas för insam-
ling och förvaring av allehanda störande element 
som tiggare, prostituerade, utvecklingsstörda, 
missbildade och på andra sätt avvikande människor som sköt-
samma och strävsamma borgare och arbetare inte ville se på 
gatorna. En sorts renhållning med andra ord. I Paris fanns La 
Salpetiére-sjukhuset där man vid förra sekelskiftet började visa 
upp unga, ofta vackra, kvinnor som betedde sig underligt, svim-
made och skrek inför det samlade medicinska etablissemanget 

av idel herrar. De betedde sig underligt, 
konstigt, avvikande och självdestruktivt och 
de var kroppsligt friska! Bland åskådarna 
befann sig Freud. Vad han såg och tänkte 
vet vi mycket om via hans skrifter som idag 
ter sig inaktuella och gammalmodiga, men 
som innebar en revolution av synen på psy-
kisk sjukdom. 

På 1950-talet kom psykofarmaka. Man 
kunde börja släppa ut de sjuka ur sina celler 
och till och med burar, de kunde börja äta 
med bestick och vistas ute bland ”vanligt 
folk”.  På 70- och 80-talet föds den moderna 
psykiatrin i och med att mentalsjukhusen 
stängs och alla psykiskt sjuka hänvisas till 
egna hem och till att få hjälp av öppen vård.

Mycket kan sägas om psykiatrins historia 
men dramatisk och intressant är den. Den 
intresserade rekommenderas att läsa ”Van-
sinnets historia” av Michel Focault och pro-
fessor Karin Johannissons skrifter. Viktigt 
är att ha klart för sig att psykiatrin har vuxit 
fram ur ett behov av att avskilja det obe-
kväma och att rätta till det störande. 

Att avskilja och att rätta till spökar fortfarande. 

Sedan 70-talet har psykiatrin i Sverige arbetat med diagnos-
tiska system som är en sorts kataloger över de psykiatriska 
sjukdomarna och symptomen. Ett av dessa är framtaget av 
WHO, ett annat av amerikanska psykiatriska föreningen. Det 

amerikanska systemet har vunnit nästan totalt insteg i svensk 
psykiatri. Där har man inte bara listat sjukdomar på ett ingå-
ende sätt utan även så kallade personlighetsstörningar. Vad 
personlighetsstörningar är låter sig inte förklaras här, men kort 
kan sägas att detta är beteckningen på ett mönster av avvikande 
beteenden och personlighetsdrag av icke- konstruktiv art och 
grad. Dessa diagnoser håller idag på att tas över av de så kalla-
de neuropsykiatriska diagnoserna ADHD och Asperger/autism.

Mitt budskap vid alla de seminarier vi haft i anslutning till 
Jag skär är att alla som skär sig inte är sjuka – att skära sig är 
inte detsamma som att vara sjuk. Naturligtvis finns det bland 
unga som skär sig lika mycket sjukdom som hos alla andra 
människor - depression och ångestsjukdomar, schizofreni och 
andra psykoser, autism och personlighetsstörningar.  Tyvärr 
har psykiatrin, och övriga samhället svårt att förstå att man 
inte alls måste vara sjuk för att skära sig! Man väljer gärna, och 
med en obehaglig automatik, att kalla unga som skär sig per-
sonlighetsstörda och har till och med hittat på ett eget namn på 
denna personlighetsstörning nämligen ”emotionell instabil per-
sonlighetsstörning” eller ”borderline”. På en del ställen inom 
psykiatrin pratar man om ”borderLinor”. Någon ”borderLinus” 
har man däremot aldrig hört talas om!

Det är viktigt att allmänheten och inte minst unga får veta att 
psykiatrin inte känner till några ”metoder” att ”bota” självskä-
rande beteende eller våldsamt beteende över huvud taget. Hade 
vi det skulle vi naturligtvis erbjuda dessa. Tack och lov finns 
ändå hjälp att få, även om denna hjälp inte erbjuds i form av 
medicin eller ”metoder”.

under mattan?! Istället för att ta tillvara på den.
Å: Hur, genom att skära sig, menar du?
E: Ja genom olika former av självskadebeteende. 
Å: Att hela tiden visa på kroppen? 
E: Ja självdestruktivitet men självskadebeteende i synnerhet 
eftersom att det, som vi talade om tidigare, är så rituellt. Om 
man istället skulle kunna ta tillvara på den kraften … 
Å: Det är ju som en gåva.
E: Den gåvan. Om man tänker att det skulle ingå i våran 
verklighetsuppfattning.  Eller ingå … alltså att det här finns. 
Å: Jag tror att det är helt rätt. 
E: Okej, du har gjort det här … ooh vad smärtsamt att du har 

beteendet eller att börja må bättre, så var det att det fanns en 
annan människa där som bara kunde se det, utan att fördöma, 
och på nåt vis dela det. Och som en genuin solidaritet.
Å: Och respekt. 
E: Då kanske det inte behövs längre, om man kan komma till den 
närvaron - tillsammans med en annan människa och därigenom 
med sig själv – som är så sann och så verklig och lika konkret som 
när man skär sig.
Å: Men det är ju så psykiatrin absolut inte gör. Den försöker att 
förstå. Säger man i alla fall. Man förklarar det, man påstår att 
man förstår det eller också säger man att det inte går att förstå, 
eller så säger man att det där var ju bara en liten rispa och 

Vad hjälper?
Min egen åsikt är att vi människor är utrustade med ett språk 
för att vi skall kunna tala med varandra. Vi behöver inte för vår 
överlevnad tala om ditt och datt men vi behöver för vår överlev-
nad tala om det som hotar vår överlevnad. Vi behöver tala om 
klimathotet och krigshotet och vi behöver tala om sådant som 
känns outhärdligt i våra liv. Jag är av den bestämda uppfatt-
ningen, efter lång verksamhet i läkandets tjänst, att det goda, 
förtroendefulla och ärliga samtalet är läkande i sig. Bra prat 
läker! Men det går inte fort. Någon quick-fix finns inte.

Man säger ibland när det gäller åldringsvården att det behövs 
fler händer i vården. I psykiatrin behövs fler öron och de öron 
som finns måste fungera. Att lyssna är en konst och kräver tid 
och mod. Att lyssna på smärta kräver dessutom psykisk styrka 
och empati. 
När det gäller hjälpen till unga människor som skär sig heter 
kuren framför allt lyssna. Det är den unga människan som skär 
sig som skall berätta för oss, inte varför han skär sig för det vet 
vi nog redan, utan hur han har det, hur han känner sig, vad han 
tycker om ”oss”, om sig själv, vad som skrämmer honom och 
plågar honom.

Psykiatrins uppgifter är två

° hjälpa, lindra och bota dem av alla unga som skär sig 
som har någon bakomliggande psykisk sjukdom.
° och att lyssna NOGA, LÄNGE och KÄRLEKSFULLT, 
även på de övriga. 

behövt göra det, vad det gör ont i mig att se dig som jag älskar 
göra så här mot dig själv. Men vad vackert det är! Och vilken … 
Det sätter mig i kontakt med all min sorg och all min smärta och 
du gör det här med dig själv och nu sitter vi här tillsammans -
Å: Men alltså jag tror att det är helt rätt Emanuel.
E: Och vi kanske kan göra det på något annat sätt men det här 
sättet har du gjort nu. Och du kanske inte behöver göra det igen 
om vi tar tillvara på det.
Å: Alltså, det betyder ju nånting. Det värsta man kan göra är då 
naturligtvis att vända ryggen till det där. 
E: Som jag uppfattat när vi talade i produktionsfasen av det här 
projektet, så var det era erfarenheter att komma ur det här 

bagatelliserar det. Man gör allt, allt för att slippa respektera 
det, som det det är. 
I: Ja men alltså, det där du pratar om, det är självklart att man 
trycker bort det. Att ta tillvara på det och ta in det i den här 
verkligheten. Om vi utgår ifrån att det är som jag sa, det här 
med verklighetsuppfattning och allt det här, det är en hypotes, 
då är det en reaktion emot verkligheten. Att då ta in det, det är 
ju att verkligen slå ned det, mer än nån annanstans. För då säger 
man att ”Jo den här världen är hemsk men nu ska vi försöka 
överleva i den” och så här. Absolut det är bra för personen ifråga 
men det genuina i självskadebeteendet är reaktionen emot det. 
Det är det andra. 
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MERA MAKT OCH 
HANDLINGSUTRYMME!

- Lotta Vilde Wahl, Projektledare, författare och 
ordförande i föreningen Zora som verkar för demokrati 
och mänskliga rättigheter. 

Jag läste manuset till frukost. Det är inget jag rekommenderar. 
Maten fastnade i halsen och en olustig, illamående känsla spred 
sig i kroppen. När jag föreläste efter en Jag skär-föreställning 
var det ett par unga kvinnor i publiken som beskrev att de fått 
tunnelseende, illamående och det enda de kunde tänka på var 
’kan det inte va slut snart’. Människor som skär sig väcker star-
ka känslor, känslor av att inte vilja se, av vanmakt, av att vilja 
sätta stopp för det hemska, nu, på en gång. Det väcker ångest. 
Kanske inte helt olik den ångest personen som skär sig känner. 

Människor som skär sig ingår i kategorin människor med 
’självskadebeteende’. Denna kategori ingår i gruppen ’självde-
struktiva’ där även människor med anorexi-, missbruk- eller 
våldsproblematik brukar ingå. Till skillnad från den stora grup-
pen som inte har självdestruktivt beteende. Eller? Människor 
med självskadebeteende beskriver det som handlingar som 
syftar till att:

Förflytta smärtan från psyket till kroppen
Kontrollera den psykiska smärtan
Döva oro, frustration och ångest
Döva känslor av maktlöshet och hopplöshet
Skapa en känsla av att ’jag lever’

Hur tror du en arbetsplats skulle se ut om chefen förbjöd sina 
medarbetare att använda någon form av stimulantia, som kof-
fein, socker, nikotin, överätning, alkohol (även på helgen)? Hur 
tror du arbetet skulle löpa? Smidigt? Hur tror du att arbetsre-
lationerna skulle fungera? Friktionsfritt? För några år sedan 
åkte jag och mitt X på bilsemester till Österlen. Strax innan 
semestern hade vi tagit viktiga beslut, vi skulle sluta med våra 
beroenden. Bådas kaffeberoende, hennes nikotinberoende och 
mitt sockerberoende. Nöjda och stolta åkte vi iväg. Hur långt 
tror du vi nådde innan de mörka molnen tornades upp? Knappt 
utanför 50-skylten hann vi innan irritationen gjorde luften 
tjock i bilen. Det är en lång väg till Österlen från Ullared. Vid 
Halmstad var skilsmässan bakom kröken. När vi närmade oss 
Helsingborg sa mitt X mellan sammanbitna tänder. ”Nu åker 
vi till närmsta café och beställer en fet bakelse och en stor kaffe 
till dig, jag står inte ut längre!” ”Stanna på macken innan och 
köp snus” var mitt svar. Efter fika och snus var molnen som 
bortblåsta och vi hade en fantastisk semester. 

Hur ska vi då klassa dessa beteenden?

Nikotinanvändning/beroende
Koffeinanvändning/beroende
Sockeranvändning/beroende
Alkoholanvändning/beroende
Överätningsbeteende

Vad är det dessa beteenden gör med oss? Vad använder vi dem 
till? Tänk efter när du själv använder dig av något av dem. 
Många människor säger sig använda sig av stimulantia när de 
är frustrerade, upprörda, ledsna, nere, otåliga, irriterade, osäk-
ra, uppspelta, uppgivna, rastlösa och så vidare.

Kan det vara så att vi använder dem till något eller några av 
påståendena nedan?

Förflytta smärtan från psyket till kroppen
Kontrollera den psykiska smärtan
Döva oro, frustration och ångest
Döva känslor av maktlöshet och hopplöshet
Skapa en känsla av att ’jag lever’

Var går gränsen för det vi kallar ’självskadebeteende’? Någon 
tar upp ett paket cigaretter där det står ”Rökning dödar”, som 
bara innehåller skadliga ämnen, tänder en cigg och drar in rö-
ken. Är det ett normalt, hälsosamt beteende eller en handling 
som skadar personen, alltså ett självskadebeteende? Kaffe, 
socker, nikotin och alkohol är alla gifter för kroppen. Hur kom-
mer det sig då att de flesta av oss använder oss av något av det 
dagligen? 

De allra flesta människor har ett eller annat beroende, självska-
debeteende. De flesta håller sig till kaffe, socker, cigaretter och 
alkohol i det som kallas ’måttliga mängder’. Många har aggres-
sion som en ventil, flertalet i form av irritation, avsnäsningar, 
nedlåtande kommentarer, utskällningar. En mindre del använ-
der sig av våld och hot om våld. 

Orsakerna till självskadebeteenden och annan psykisk ohälsa 
är många. Oftast hänvisas det till enskilda, individuella pro-
blem hos individen som har med individens familjesituation att 
göra. Ibland kan det verka som att det enda som verkligen kan 
påverka en människa är hur den har det hemma i familjen när 
den växer upp. Självklart är det en viktig komponent. Men rent 
krasst tillbringar vi människor många gånger fler vakna timmar 

utanför hemmets fyra väggar. Det finns fler orsaker än hemmet 
till självskadebeteenden. 

Vår värld och vårt samhälle är uppbyggt av olika maktstruk-
turer som har att göra med kön, social och ekonomisk klass, 
ålder, etnicitet, hudfärg, sexuell identitet, fysisk och psykisk 
hälsa. Maktstrukturerna fungerar i motsatspar som är hierar-
kiskt strukturerade. Inom varje kategori är det en grupp som är 
överordnad och en grupp som är underordnad i motsatsparet. 
Till exempel är vita människor överordnade färgade. Den över-
ordnade gruppen har strukturellt sett mer tillgång till makt, hö-
gre positioner i samhället, inflytande och ekonomiska tillgångar 
än den grupp som är underordnad. För att det ska kunna finnas 
motsatspar och för att maktobalansen dem emellan ska kunna 
försvaras och bibehållas måste det finnas eller skapas skillna-
der mellan grupperna i motsatsparen. När det gäller till exem-
pel kön pratas det öppet om skillnaderna, som till exempel att 
män anses vara starkare och mer tekniska än kvinnor. Kvinnor 
i sin tur ses som svagare och mer omvårdande än män. När det 
gäller män och kvinnor finns det fortfarande en stark tradition 
av att koppla mäns och kvinnors påstådda olikheter till biolo-
giska skillnader. När det gäller andra kategorier som etnicitet, 
hudfärg och klass är det inte längre lika ok att mäta skallar och 
prata om biologiska skillnader. 

Klass
Under 1800-talet ansågs arbetarklassen och borgarna och 
adeln vara olika raser. Arbetarna liknades vid arbetshästarna, 
enkla, starka, tåliga med väl stor muskelmassa men outvecklat 
intellekt. Adeln och borgarna liknades vid arabiska fullblod, 
en högre utvecklad ras med mindre muskelmassa men ett 
känsligt, väl utvecklat intellekt. På detta sätt kunde de högre 

Å: Mot vad?
I: Om man talar om verkligheten som en lögn eller 
meningslösheten, att man då ska försöka integrera det i 
meningslösheten och kanske göra meningslösheten lite mer 
meningsfull. Det är ju verkligen att -
Å: (skrattar) Men vad ska man göra då?
I: Nej, jag har ingen aning!
E: Grejen är ju Iggy att vi lever ju alla i den så kallade 
verkligheten. Det går ju inte att komma ifrån mer än korta 
stunder och det vill vi väl alla göra på olika sätt? 
Ca: För mig så var det så här att jag kom fram till att det finns 
ingen mening. Och då tänkte jag att vad ska jag göra då? Då 

Å: Det krävs mycket mod.
Ca: En lösning måste ju vara att man presenterar de alternativen 
redan i skolan. 
M: Där har vi ju åter hela den här livspaketslögnen. 
Ca: Det är ju det jag menar. 
M: Det är ju bara ett alternativ som presenteras och det ska 
hålla hela vägen ut. Och jag kan verkligen hålla med dig om 
att allting är meningslöst men det är väl inte mycket att 
göra nånting åt annat än att försöka ägna dig åt nån form av 
självförverkligande och hitta meningsfulla delar. 
Å: Vem har uppfunnit ordet meningsfullhet och vem är det som 
säger att det ska vara meningsfullt?

måste jag gå utanför det här samhället och inte vara delaktig. 
Så det är ett alternativ, jag tror att allt annat är substitut. 
Alltså jag kom inte bort ifrån att skära mig utan jag började göra 
andra grejer istället och så tänkte jag att nu måste jag komma 
ut ur det här och då hittade jag ett alternativt sätt att leva. 
Att man behöver inte jobba, man behöver inte göra det här som 
samhället säger åt en att göra utan man kan odla och samarbeta 
och liksom, det är en helt annan slags attityd och jag tror att 
det är det enda sättet för människor: Att ta bort substituten och 
börja ett alternativ i stället. 
E: Alltså: Vad är värt nånting?
Ca: Ja, hur vill vi leva? Det finns ju vissa alternativ. 

E: Mening och fullhet, går det att kombinera, kan allting vara 
fyllt av mening? Vad är meningsfullt?
Å: Det bestämmer man väl själv.
Cl: Om jag sitter och dricker en kopp kaffe så skulle ju det vara 
väldigt meningsfullt.
E: Det är ju väldigt skönt att försöka skala bort allting som inte 
är meningsfullt. 
Ca: Ja, eller så är allt meningsfullt om man bara skulle förstå 
vad det är. 
I: Det där som du pratar om, att det finns civilisationer som … 
och jag håller verkligen med dig, att det är nog det alternativet 
vi har. Det skulle jag nog snarare se som att verkligen gå in i 
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samhällsklasserna försvara den omänskliga behandlingen av 
arbetarklassen, de var ju bara snäppet över djur. I dag pratas 
det inte om biologi när det gäller skillnad i samhällsklasserna. 
I dag talas det om individers personlighet och fallenhet. Om vi 
skulle titta lite närmare på vilka som tillskrivs personlighet och 
begåvning för praktiska yrken och intellektuella yrken skulle vi 
underligt nog se samma samband som de på 1800-talet. Män-
niskor med härkomst ur arbetarklassen kommer tillskrivas fal-
lenhet för praktiska yrken och människor med härkomst ur den 
akademiska medel och överklassen skulle tillskrivas fallenhet 
för intellektuella yrken. Är det en tillfällighet att de praktiska 
yrkena är sämre betalda än de intellektuella yrkena, eller är det 
samma gamla klassystem i ny tappning? Bourdieu har en an-
vändbar förklaringsmodell för hur klassamhället är uppbyggt: 

Bourdieus tre kapitalbegrepp

Ekonomiskt kapital
Kulturellt kapital
Socialt kapital

Ekonomiskt kapital är storleken på ditt ägande och vad du 
äger, om du t.ex. bor i hyresrätt och det du äger av värde är en 
TV, äger en insatslägenhet eller ett hus du bor i, eller om du 
äger hus andra bor i eller fabriker och så vidare. 

Kulturellt kapital har att göra med nivån på utbildning, kul-
turell kunskap, smak, hur du talar och för dig och vett & etikett.

Socialt kapital är det sociala kapital du föds och/eller växer 
upp med i din familj och släkt, vilken släkt du tillhör och vilka 
kontakter din familj och släkt har. 

Social reproduktion
Människor med samma klasstillhörighet får likartade erfaren-
heter under sin uppväxttid, i skolan, på jobbet. Dessa erfaren-
heter formar likartade vanor, smak, värderingar och sätt att 
handla och återskapar därmed samhällsklasserna över genera-
tionerna. Detta system förvaltar och för över ekonomiska, kul-
turella och sociala resurser till varandra inom respektive grupp.

Social rörlighet
Under 50-talet ökade den sociala rörligheten uppåt i klassys-
temet. Mellan 50-talet och 70-talet var den som allra störst, 
det var på den tiden ’man kunde jobba sig upp’. Under 70-talet 
avstannade den ökande andelen klassresenärer och har sedan 
70-talet legat på ungefär samma nivå. 

1992 reste 22% av kvinnorna neråt 
och 11% av männen neråt, samtidigt
reste 27% av kvinnorna uppåt 
och 44% av männen uppåt.

Högskolestudier
Det är 5 gånger vanligare att någon ur de högre klasserna fort-
sätter med högskolestudier än någon ur arbetarklassen. Under 
1990-talet byggdes högskolor och universitet ut i Sverige. Vi 
fick många nya högskolor runt om i landet med syfte att öka 
tillgängligheten. Samtidigt höjdes upprörda röster från de 
gamla anrika universiteten. Kunskapen skulle urvattnas och 
akademikerarbetslöshet var de främsta slagorden. Undersök-
ningar visar dock att de högre klasserna inte behöver oroa sig 
nämnvärt. De med bra kontakter, eller starkt socialt kapital 
som Bourdieu skulle sagt får jobben, medan de som inte har 
ett starkt socialt kapital, det vill säga klassresenärerna blir utan 
jobb i konkurrensen. Många klassresenärer riskerar därmed att 

sluta i en sämre social situation än de var i när de började utbil-
da sig. Höga studielån som ska betalas av på en låg inkomst och 
förlorade pensionspoäng under studietiden. Detta är faktorer 
som blivande klassresenärer har att ta med i beräkningen när 
de börjar sina studier och många avstår från högskolestudier 
just därför. För arbetarklassen har universitetsutbildning med 
det nya studiestödssystemet blivit lika med att spela på rysk 
roulette.

Under samma period började en segregering mellan gamla 
anrika universitet och nya högskolor och universitet. De högre 
klassernas avkommor gick på de gamla anrika universiteten 
och uppstickarna på de nya högskolorna och universiteten. 
Andelen studenter från högre tjänstemannahem är även under 
2000-talet högre på de gamla universiteten än vid de nya hög-
skolorna och universiteten, samt vid utbildningar som läkare, 
journalist, veterinär och vissa ingenjörsutbildningar. 

Arbete

Lön 2003 Lön för tjänstemän är 34% högre än arbetarlöner 
 2004  Lön för tjänstemän är 43% högre än arbetarlöner
Frihet   arbetstid, ledighet och arbetssituation är sämst 
    hos kvinnliga LO-medlemmar och bäst hos   
    manliga SACO-medlemmar.
Förmåner som subventionerad läkarvård, lunch, gratis 
    kaffe, vinstandelar, utbildning och tillgång till   
    motionslokaler ökar med lönens storlek.
Arbetstid Det är 10 gånger vanligare med obekväm/  
    oregelbunden arbetstid för LO-kvinnor än för   
    SACO-kvinnor och 4 gånger vanligare för LO-män  
    än SACO-män. 

Förhållande 10% av högre tjänstemän har olämpliga/ensidiga   
    arbetsställningar/rörelser och 50% av 
    arbetarklassen har olämpliga/ensidiga    
    arbetsställningar/rörelser.
Hälsa   Förtidspension och sjukbidrag är 7 gånger   
    vanligare hos kvinnliga arbetare än hos 
    högre tjänstemän.

Svår och långvarig sjukdom

Drabbar:
    12%  hög tjänsteman
    15% hög tjänstekvinna
    17% låg-mellan tjänsteman
    20% låg-mellan tjänstekvinna
    27% arbetar man
    34% arbetar kvinna

Källor: 
• Ahrne, Roman, Franzén (2003) 
Det sociala landskapet. Bokförlaget Korpen
• SIFO

Vi skulle kunna ta alla de olika maktstrukturerna och göra för-
klaringsmodeller liknande den om klass. Unga till exempel har 
strukturellt sett väldigt lite tillgång till de rum i samhället där 
besluten tas, de har inte rätt att rösta och så vidare. 

det och försöka skapa nånting runt det istället för att försöka 
integrera sig. Och sen är det ju så med en primitivistisk hållning 
att lämna det, det har ju med verkligheten att göra, att inte 
göra det som levereras, och sen då vad det är, det är något helt 
annat men det som är det väsentliga är att det är inte jobba, jag 
tänker inte göra det här och det här och det här. 
Ca: Ja ut ifrån samhället, att gå ut i den riktiga verkligheten.
I: Ja, att det är raka motsatsen till det. Sen så finns det ju 
problem där också, och jag kan ha ganska stora problem med 
primitivism och sånt där men -
Ca: Men jag tror inte det, jag tror att det är bara ett sätt. Jag tror 
att om människor vet att det finns andra vägar så kommer dom -

Å: Men då finns det ju en minsta gemensamma nämnare tänker 
jag nu, för oss alla och det är ju just kroppen, att man tänker sig 
att just det här att skära sig är ett sätt att hela tiden påminna 
sig själv och sin omgivning om att ”Jag accepterar bara en 
institution och det är min kropp”. Det är det enda vi vet om 
livet att man bor i sin kropp medans man lever och det kan inte 
förhandlas bort. Där accepterar vi. Och den människa som skär 
sig har ju ändå sagt att det för mig finns en mening, en sorts 
konsekvens. Jag tar det här rakbladet, jag skär mig nu i min arm 
och ut kommer blod. Jag menar, det är ju väldigt enkelt, det är 
väldigt tydligt och klart och meningsfullt, på det sättet. 
I: Men, jag måste fråga där, menar du att det är så, att jaget är 

Å: Inte att behöva skära sig.
Ca: Nej men så kommer de att kunna hitta på fler alternativ, vi 
är inte så jävla dumma, om vi kollade mindre på tv så kanske vi 
skulle komma på nånting bättre.
Å: Det är klart. 
M: Ja, precis. Om vi inte kollade på tv och söp om helgerna så 
kanske vi inte skulle vara så passiva. Det finns väl lika många 
meningar med livet som det finns livsöden egentligen? Det 
handlar väl mer om att vi kanske inte ska försöka plocka något 
redan färdigsnickrat och nånstans försöka hitta: Vad var det som 
vi själva behövde, vad fick min värld att rotera på ett behagligt 
sätt?

kroppen, att själen och jaget sitter ihop?
Å: Ja sitter ihop, de är, identiska, menar jag. 
I: Mmm, för att när vi har varit ute och spelat så pratar man om 
raka motsatsen till det. Både ungdomarna och när man pratar om 
samhället så skiljer man hela tiden kroppen från jaget.  
Å: Ja det är vad … jag vet. Men det gör inte jag. Det är 
vansinnigt. 
Cl: Men kan det inte vara så här: Jag tror att dom säger att jag 
är den här efter vad dom ser, men jag känner mig inte så. 
I: Jo men eller att kroppen är till för att visa vem jag är, att 
det är bara en marknadsplats att om jag är så här och så här, så 
ligger det lite närmre min själ, och gör jag så här och så här … 
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Makt, handlingsutrymme och hälsa
Var människor befinner sig i samhällets maktstrukturer på-
verkar dessas tillgång till makt men också deras handlingsut-
rymme. Handlingsutrymmet handlar om vilka valmöjligheter 
individen har i sitt liv. Möjligheter att välja yrke, ekonomiska 
tillgångar, var de ska bo, möjligheter att komma in på utbild-
ningar, få jobb och så vidare. Som vi såg ovan handlar det även 
om makt att bestämma över sin tid, tillgång till förmåner på 
jobb och i övrigt i livet. Det finns alltså ett samband mellan 
psykisk och fysisk hälsa och storleken på handlingsutrymmet 
och tillgång till makt.

Sverige ses som ett land där alla människor har lika värde, där 
alla människor har samma möjligheter i livet. Vi har gratis 
skolgång, ett bra sjukvårdssystem och lagar som skyddar med-
borgarna från orättvisor. Ändå är det så att det svenska samhäl-
let är uppbyggt av maktstrukturer som gör att människor har 
olika villkor i livet. Men alla kan ju bli vad de vill har jag hört 
många säga. Men kan alla det? Kan verkligen alla som vill bli 
advokater till exempel? Om 90% av landets befolkning vill bli 
advokater, går det? Eller är det så att vi har en arbetsmarknad 
som kräver att 70% av befolkningen har praktiska, lågavlönade 
jobb? Nästa fråga blir, vilka får då dessa runt 30% intellektuel-
la, högavlönade jobben? Vilka har störst chans, de som kommer 
från familjer med generationer av praktiska, lågavlönade jobb, 
utan vare sig studievana eller kontakter? Eller är det de som 
kommer från en tradition av intellektuella, högavlönade jobb 
med både studievana och kontakter? Har vi då ett samhälle 
där alla har lika chans till fria val när det gäller arbete, studier, 
ekonomisk status? 

Vi som lever i Sverige vaggas in i en säkerhet av att jag har lika 
chans som alla andra att välja fritt var i samhällsstegen jag 
kommer att hamna. Vad gör det med oss när vi upptäcker att 
valfriheten och utbudet är väldigt begränsat? Jag skär gestaltar 
det väldigt tydligt när personen säger: 

”Att vara vuxen, eller vad det heter, verkar vara ett jävla 
straff, tycker jag.
Dom är ju för fan som slavar eller nåt, jag vet inte. 

Varför ska man leva?
Va?
Kan du svara på det?

Vakna, äta frukost, åka till jobbet, jobba, jobba, jobba, jobba, 
åka hem, äta middag, gå på toaletten och skita, se på teve, 
ta en kvällsmacka, pissa, borsta tänderna, gå och lägga sig, 
drömma mardrömmar eller drömma om ingenting. 

Och sen så ringer väckarklockan igen.” 

Rektorn på en skola jag jobbade på en gång klagade på att lo-
kalvårdarna var så lata och så ofta sjukskrev sig. Jag frågade 
honom om han själv skulle spritta upp varje morgon, överlyck-
lig att gå till jobbet om han var lokalvårdare. Om hans arbete 
skulle kännas lika meningsfullt, vara lika uppskattat och väl-
betalt. Han klagade inte över lokalvårdarnas lathet fler gånger 
efter det. 

En stor del av orsakerna till självskadebeteende och annan 
psykisk ohälsa hittar vi här. I ’du kan göra vad du vill bara du 
anstränger dig’ mentaliteten. Om du misslyckas är det för att 
du inte ansträngde dig tillräckligt. Konsekvensen blir att det 
är ditt eget, det är du som inte duger, du som är misslyckad. 

Det blir ju inte så bra för självkänslan. Det är 
något som kallas dubbelbestraffning, du får 
dåliga förutsättningar i livet och när du inte 
kan ta dig förbi de hindrena samhällstruktu-
rerna satt upp är det du som är misslyckad. 
Just av den anledningen är det viktigt att ge 
unga människor information om deras rätt-
tigheter och om de maktstrukturer som sätter 
ramar runt våra liv. Inte för att inge misströs-
tan, utan tvärt om för att ge hopp för indi-
viderna. Genom att ge unga förklaringar till 
hur samhället är uppbyggt av maktstrukturer 
kommer känslan av skuld och av att vara 
misslyckad att lyftas från deras axlar. 

Men jag är ändå inte intresserad
Många försöker inte ens spränga de grän-
ser samhällets maktstrukturer sätter upp. 
Återigen kommer vi till fenomenet person-
lighet, fallenhet och intresse. Det kan ofta kännas som att vi 
helt enkelt inte är intresserade eller har fallenhet för det som 
inte ligger inom våra respektive gruppers handlingsutrymme. 
Många tjejer är till exempel inte intresserade av teknik. Många 
från arbetarklassen är helt enkelt inte intresserade av att läsa 
och intellektuella diskussioner. Det kan heta att vissa inte har 
så lätt för sig i skolan eller har tummen mitt i handen. I de allra 
flesta fall handlar det inte det minsta om vare sig fallenhet eller 
intresse. Det handlar om internaliserat förtryck.

Historien om elefanten
Om du går på cirkus kan du se elefanter som står bundna i ett 
ynka litet rep helt ute i det fria. Hur kan det komma sig att de 

står där snällt i det där lilla snöret när de 
är starka nog att slita sig loss, frågar du ele-
fantskötaren. Hon (erkänn att du trodde det 
skulle vara en han) berättar följande historia: 
När elefanten är liten och inte så stark bin-
der vi fast den med en tjock metallkätting. 
Elefantungen får panik och sliter och drar sig 
blodig för komma loss. Det lyckas inte, men 
elefantungen ger sig inte. 
I dagar och veckor gör den nya försök. Till 
slut ger den upp. När den har gett upp kan 
kättingen bytas ut mot ett rep som inte ska-
ver lika mycket. Elefanten kommer inte att 
göra fler försök, den har lärt sig att det som 
är om foten kan den inte slita sig loss från. 
Inte ens om det var av tunnaste silke ...

Internaliserat förtryck
Precis på samma sätt fungerar internaliserat 

förtryck. Internaliserat förtryck är när vi människor tar in de 
yttre förtryckande maktstrukturerna i oss själva och gör dem 
till en del av oss, det som vi kallar vår personlighet, det vi har 
fallenhet för, det vi har intresse för. Det vi kallar vår person-
lighet, fallenhet och intresse är vårt rep runt foten. När vi väl 
har internaliserat maktstrukturerna i oss själva behövs inga 
förbud längre, det klarar vi så bra själva. Det här är en mycket 
fiffig konstruktion. Vi gör helt enkelt det som förväntas av oss, 
precis som elefanten. Ett litet barn är intresserat av och nyfiket 
på precis allt. Det känner inga begränsningar när det gäller vad 
som är passande eller inte att intressera sig för. Väldigt snart 
börjar emellertid socialiseringen av det lilla barnet in i dess 
rätta fålla i samhällets strukturer. Det sker genom förebilder, 

alltså att det bara är beslut som man tar. 
Cl: Ja precis man kan ljuga hur mycket som helst. 
M: Det är ju just att vi har så väldigt raffinerade metoder 
att bygga ett väldigt starkt ytligt jag och väldigt torftiga 
möjligheter att faktiskt hitta jaget som -
Å: Jo men det är ju det som är mänskligt liv. Vad har vi för scen 
att bygga jaget på? Ja det är ju kroppen, vi har ju ingen annan, 
det är vår display. 
I: Är det alltid så?
E: Nja, fast samtidigt finns ju den totala kroppslösheten. Alltså 
det totalt verbala. 
Å: Ja det menar du, men där vet jag att jag inte är alls är ense 

I: Ursäkta mig. (reser sig från bordet och tar mobilsamtalet)
E: Våra ord är ju, så fort vi -
Å: Så fort de har lämnat oss -
E: Så är de ute på marknadsplatsen.
Å: Men innan de har lämnat oss så kommer de från oss. Men det, 
vi behöver inte gå in på det, men det här med att kropp och själ 
skulle vara olika saker, det är ju en vanföreställning! En modern 
vanföreställning som myntades av Descartes som frös ihjäl i 
Gamla Stan. Och det är ju så dumt så jag förstår inte hur någon 
människa överhuvudtaget kan tro på det idag. Och då är det ju 
verkligen inne i magiskt religiöst tänkande.
Cl: Fast är det inte mer så här att vi får veta hela tiden hur vi 

med dig, -
E: Ja men okej, om du sitter framför en dator som vi gör nu, och 
den här datorn transformerar det vi säger till text -
Å: Datorn är inte jag!
E: Nej men orden! 
Å: När jag säger orden så är de en del av min kropp. 
E: Men sen är de inte längre det.
Å: Nej vad man sen gör med dom, då blir de objekt. 
E: Ja men det är ju så vår kommunikation är uppbyggd idag.
Å: Det är ju en annan sak!
(En mobiltelefon ringer) 
E: Vadå en annan sak? En annan sak än vadå? 

ska skapa oss själva.
Å: Just det. 
Cl: Och att vi skapar oss själva utifrån den modellen och därför 
kan vi inte riktigt identifiera -
Å: Kroppen är väldigt plastisk och man kan göra allt möjligt med 
den, den kan stajlas både hit och dit. Men jag menar, den enda 
stajling som isåfall är intressant är ju den som är kongruent med 
den själ jag har. Tänk om jag skulle vilja använda min kropp till 
att gestalta min själ. Tänk om man skulle göra det!
Cl: Det tror jag på, men jag tror att man kan känna sig falsk, 
eller att känna sig som att man inte får vara som man vill.  
Å: Det är ju som att få ett instrument, en tolvsträngad gitarr, 
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genom uppmuntran för vissa saker, ingen uppmuntran eller 
skäll för andra saker och så vidare, och så vidare. Tills barnet 
vet att det är ingen idé att ens försöka slita sig loss från repet. 
Det sitter där det sitter. Vem som helst kan ju bli deprimerad 
för mindre. 

Hur ska vi ha det då?
Det hoppfulla i hela den här historien är att det ändå är vi sam-
hällsmedborgare som kan bestämma oss för hur vi vill ha våra 
liv och vårt samhälle. Repen runt våra fötter är ändå bara tunna 
silkestrådar som vi kan slita oss loss från. Många rättigheter 
och mycket frihet är redan vunnet av andra före oss. Inom vissa 
områden kan vi göra det med en gång, genom att bestämma 
oss för att bryta de begränsande roller som de grupper vi till-
hör är anvisade. Till exempel att tjejer kan lära sig mecka eller 
att killar tar mer ansvar för relationer och omvårdnad. På det 
strukturella planet kan vägarna ibland vara längre, men inget 
är omöjligt, det tar bara lite längre tid. När unga blir inbjudna 
till samhällsförändring, debatt och inflytande kan de hända att 
de inte kommer. Ett bra sätt är att smyga in det i former som 
redan finns, där unga känner sig trygga. Som allt annat kräver 
samhällsengagemang och ansvarstagande träning och upp-
muntran för att unga ska våga ta för sig och säga sin mening. 
Många gånger premieras unga ’som sköter sig’ med inflytande. 
Det anses många gånger att inflytande är något du förtjänar 
och att unga som inte är det samhället kallar skötsamma inte 
ses som kapabla att ta ansvar. Det innebär att maktstrukturer-
na i samhället följs även här. De redan premierade, skötsamma 
får ännu mer tillgång till maktens boningar. I mitt arbete med 
unga har jag upptäckt, som många andra att den motsatta 
körbanan fungerar lika bra. Unga som inte tillhör kategorin 
’skötsamma unga’ är lika intresserade av att ha inflytande och 

ÖVERFLÖD OCH ENSAMHET
- Magnus Karlsson, sociolog, studierektor Sociologen vid 
Lunds universitet

Att skära sig själv är en handling som framförallt förekommer 
bland ungdomar i det moderna västerländska samhället. I an-
dra kulturer och under tidigare tidsepoker fanns starka samhäl-
leliga tabun som hindrade människor att utföra sådana hand-
lingar. Inte ens i hemlighet hade det varit tänkbart att medvetet 
skada sin egen kropp. Det är först i det moderna samhället som 
människan har släppts fri från kulturens bojor och mött risken 
att bli lämnad i ensamhet. Det är först i det moderna samhället 
som människan har kunnat kosta på sig att bli bekymrad över 
sig egen existens och inte bara överlevnad och reproduktion. 
Om det tidigare var knappheten av resurser som var hotande är 
problemet ett helt annat för dagens människor. Nutidens pro-
blem hänger snarare samman med ett överflöd av resurser som 
skapar en diffus tillvaro med osäkra mål.

Den franske sociologen Emile Durkheim såg ett samband mel-
lan religion och självmordsfrekvens. Durkheim hävdar att varje 
samhälle eller social grupp har sitt bestämda och relativt stabila 
självmordstal vilket innebär att orsakerna till självmord bör sö-
kas på ett socialt plan, det vill säga med hänvisning till sociala 
förhållanden och inte i människors specifika särdrag. Mycket 
kort kan man säga att Durkheim fastslog att judar och katoliker 
med en stor kollektiv tillhörighet hade en, statistiskt sett, lägre 
självmordsfrekvens än protestanter vars religion lämnade ett 
större utrymme för individuell tankefrihet. Orsaken till den 
högre självmordsfrekvensen bland protestanter tycktes alltså 
vara att protestanterna gav ett större individuellt ansvar för att 
nå lycka och frälsning än andra religioner. 

Denna större tilltro till individen och det urbaniserade samhäl-
lets utarmning av det kollektiva livet sammanfattades sedan 
med en teori om bristande social integration och kontroll. Re-
ligionen utgör alltså ett skydd mot risken att begå självmord, 
men inte beroende på religionens innehåll utan beroende på 
församlingsgemenskapens tydlighet och hur mycket den lyckas 
skapa en känsla av tillhörighet och beroende (se Durkheim 
1897/1983). 

Till sitt väsen kan man anta att ”skärandet” liknar självmordet 
om man försöker hitta samhälleliga förklaringar till beteendet. 
En av nyckelfaktorerna tycks hänga samman med graden av 
integration, det vill säga hur delaktig man känner sig i det sam-
hälle man lever i. En annan faktor hänger samman med sam-
hällets eller kollektivets reglering av den enskildes drifter, mål 
och behov. Otillräcklig kontroll lämnar individen i ett moraliskt 
vakuum som frikopplar individen från nödvändiga sociala och 
känslomässiga engagemang. 

Durkheims analys låter oss förstå att det finns ett samband 
mellan det moderna samhällets sociala organisering och män-
niskors svårigheter att finna en fast och trygg punkt i tillvaron 
– ett faktum som Durkheim betraktar som ett tillstånd av 
överflödets anomi. I det moderna samhället frikopplas behov 
och önskningar från moraliska begränsningar och det ökade 
välståndet höjer hela tiden anspråken på vad det innebär att 
lyckas. På många håll ser vi hur gränslösa behov skapar besvi-
kelse och en rädsla att inte lyckas med högt uppställda, och ofta 
diffust formulerade, målsättningar. I denna rädsla att miss-
lyckas utvecklas en karaktärstyp som är på ständig jakt efter 
det jag som haft sitt ursprung i de relationer som gjort honom 
eller henne delaktig i samhällslivet, men som av en eller annan 
anledning inte längre finns där de förut var. 

det är inte säkert att du kan börja spela på det, men det är lika 
väl ett instrument.
E: Fast då kanske du tänker att om du tar bort sex strängar 
så kan jag spela på det, och där kommer ju det här med 
självmutilation in. 
Å: Det är väldigt synd om du har fått tolv strängar, det är väl 
bättre att träna sig och lära sig spela. 
Cl: Sant!
I: Jag måste fråga: När du talar om att jaget, alltså `Jag är min 
kropp´, menar du då att `Jag´ och `Identitet´ är samma sak?
Å: Nej det är inte samma.
I: Identiteten är en konstruktion? 

Å: Det är ju en process. Det sociala försvinner bara om man får 
en järnstång genom pannloben. 
I: Men om man ser på ett djupare plan, jag är väldigt intresserad 
av språket till exempel och kritiserar gärna det. För att jag ser 
det som att vi befäster världen genom vårat språk, säger vi att 
det här är en kopp så är det en kopp och nu är det bara en kropp 
och så har vi bestämt det. Till exempel när vi började prata om 
att förstå, att man vill beskriva saker, och då till exempel, så 
länge du har ditt språk kvar så har du ändå en världsuppfattning 
kvar. Och just det här att du blir en annan, absolut men du 
befinner dig fortfarande i samma kontext, via ditt språk. Men 
ifall du aldrig skulle lära dig ett språk. Om vi skulle födas ute i 

Å: Ja, det är en konstruktion för när du föds som litet spädbarn 
och är en dag gammal så har du en hel kropp men du har ingen 
identitet än att tala om. Du har rudiment, eller en början till 
identitet naturligtvis och du har ju ett visst arv med dig och så 
där va.
I: Men, så att man har ett jag när man föds?
Å: Ja det har man. Ett barn har känslor till exempel, det har 
man ju kunnat experimentera sig och tycker sig ha kunnat visa. 
I: För jag har mer den här idén om att jaget skapas av miljöns 
organisering. Jag är den som jag är i det sammanhang som jag 
finns, alltså att jag skapas genom dig och de här strukturerna 
som jag befinner mig i. 

naturen och aldrig träffa någon människa och umgås med björnar 
hela livet så skulle du absolut vara en helt annan person än om 
du bodde i New York och arbetade på kontor. 
Å: Miljön är jätteviktig.
I: Och jag tror nog att det är bara det.
Å: Ja det kan du tro. 
M: Om man skulle ta en människa och flytta runt den väldigt 
mycket så kommer ju hur den umgås med människorna på just 
den platsen att skilja sig. Just för att den kommer att ta in 
sociala tendenser och trender ifrån människorna runt omkring 
sig -
Å: Alla gör ju inte det men en del gör ju det. 

ta ansvar som de andra. Genom att vi ger dessa unga förtro-
ende och möjlighet till inflytande och engagemang kommer de 
att växa in i ansvarstagande och inflytande. För många unga 
jag har mött har möjligheten att vara med och påverka, bli hörd 
och få chans att ta ansvar gjort mer för deras väg till ett liv fritt 
från självskadebeteende än någon terapi har gjort.
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I det moderna samhällets lösa nät-
verk – där trygghetens aktiviteter 
har gått från reproduktion via pro-
duktion till konsumtion – riskerar 
man hela tiden att inte känna sig 
hemma i den omgivning som tidiga-
re stått för tryggheten. Tidigare har 
det räckt ”att vara den man är” för 
att omgivningen skall bekräfta ens 
existens, nu måste man kunna an-
passa sig efter omgivningens önske-
mål och snarare fråga sig, ”hur vill 
ni att jag skall vara”. Vi blir med 
andra ord beroende av vad andra 
tycker och tänker om oss, och istäl-
let för att intressera oss för varandra 
för det vi är, upplever vi varandra 
som varor: det är våra säljbara egen-
skaper vi fäster uppmärksamhet vid.

Om man frågar varför de skär sig 
svarar de oftast: Jag tycker inte 
om mig själv; Jag var arg på mig 
själv; Jag kände mig ensam; Jag 
var olycklig och deprimerad; Jag 
ville bli kvitt mina andra problem; 
Jag kände mig misslyckad (se Laye-
Gindhu och Schonert-Reichl, 2005). Dessa svar vittnar om en 
önskan om en tillit till sig själv som inte längre kan tryggas av 
omgivningens erkännande; en djup längtan att komma med i 
den själsliga gemenskapen som inte längre kan tas för given. 
Denna jakt på gemenskap har ökat belastningen på det egna 

identitetsarbetet och fört fram en 
osäkerhet och oro som på flera sätt 
har konsekvenser för både män-
niskors relationer till varandra och 
deras personligheter. Ulrich Beck 
har beskrivit den senare tidens 
omvandling som en övergång från 
nödens solidaritet till en solidaritet 
av rädsla. Beck menar att drivkraf-
ten i det industriella klassamhället 
kunde sammanfattas med följande 
påstående: Jag är hungrig! Det som 
får människor att agera tillsammans 
i det postindustriella risksamhället 
kommer till uttryck i meningen: Jag 
är rädd! Att hitta lokalt förankrade 
– vare sig det gäller grannskapet el-
ler familjen – och kollektiva former 
för att hantera denna rädsla är svårt. 
Det har med andra ord skett en fri-
givning ur historiskt förutbestämda 
former som hotar att göra livet 
otryggt och verklighetsfrämmande. 
Detta beror i sin tur på att män-
niskan har blivit lösgjord från en 
gemenskap som i sina goda stunder 
låter henne utveckla en personlighet 

som är redo att förverkliga sina möjligheter.

Att behovet av gemenskap är centralt för människan är nästan 
lika elementärt som att äta och dricka behöver jag inte argu-
mentera för (se Ahlberg 1949). Att känna sig misslyckad eller 

att vara olycklig och deprimerad står enligt flera teoretiska 
uppfattningar i nära samband med att man inte fått sitt gemen-
skapsbehov tillfredsställt. Man skulle kunna säga att ju mer 
man lösgör sig eller blir lösgjord från gemenskapen, ju fattigare 
blir ens liv, desto mer förlorar man sin kraft och inre rikedom. 
Människor som inte hittar sin plats eller blir accepterade av sin 
omgivning; som inte möter sympati eller erkännande, utvecklar 
lätt en känsla av att vara mindre värd och kan börja tvivla på 
sin existens. I vardagen kan detta komma till uttryck på olika 
sätt. Man kan försöka fly från den, man kan bygga upp en mur 
och förskansa sig mot en fientlig värld, eller så kan man gå till 
attack mot den och försöka ta kontroll över den. Dessa alterna-
tiv är egentligen inga alternativ utan kan användas samtidigt. 
Den som känner ett ”existensunderskott” vill vanligen både fly 
från, förskansa sig mot och behärska den värld som för honom 
eller henne ter sig ogripbar och hotfull.

Flykten från verkligheten kan ta formen av en flykt till fanta-
sierna, en flykt som kan användas som ett medel för att komma 
bort från verkligheten genom att ljuga den tillrätta. Sådana 
flyktfantasier brukar vanligen röra sig kring det egna jaget som 
gång efter annan tillskrivs en överlägsen personlighet som 
omgivningen på alla sätt försöker hålla nere. Inte minst i ung-
domliga dagdrömmar används dessa fantasier för att bygga en 
bro mellan det egna jaget och omgivningen. En annan verklig-
hetsflykt som är närbesläktad med fantasin är ruset. Med hjälp 
av alkohol eller narkotika kan ofta den ensamma människan 
inbilla sig att vara herre över situationen. Samma rus kän-
ner den som exalterat följer folkmassans och konsumtionens 
trollspö. I massan eller genom konsumtionen bryts isoleringen 
och ersätts, åtminstone tillfälligtvis, av en känsla av att vara en 
fullfjädrad samhällsmedlem (se Bauman 1998).

Ett alternativ till denna flykt är att blint och fanatiskt klamra 
sig fast vid en övertygelse. I denna fixering kan man visserli-
gen känna gemenskap, men man riskerar samtidigt att förlora 
blicken för livets oändliga rikedom och istället sätter man sin lit 
till enkla frälsningsrecept av mer eller mindre tvivelaktigt slag 
(altruism). Det kan röra sig om politiska och religiösa rörelser 
som lovar att avslöja ett universalrecept mot tidens ondska 
men lika gärna handlar det om livspolitiska projekt som förläg-
ger tryggheten till människans inre egenskaper. Trivs man inte 
med sitt liv eller om man mår dåligt har man inte lyckats befria 
självets resurser: Är man ensam beror det på att man inte låter 
sig förverkliga sig själv. Självet har här blivit modernitetens 
sista utpost. Allt fler predikar självets lov och försöker förlägga 
tryggheten till en fixerad tro på oss själva. När kaos lurar runt 
hörnet är det bara jag som kan ge svar på mina frågor (egoism). 
Svaret på alla mina frågor nås via självterapi (se Giddens 1997).

Flykten till sjukdomen är en annan välkänd väg att komma bort 
från en outhärdlig verklighet. När det känns som värst fram-
manar vi gärna fysiska symptom som bekräftar hur ömtåliga vi 
är. En form av denna flykt är att göra sig så liten och hjälplös 
som möjligt. På så sätt kan man framtvinga omgivningens hjälp 
och få en ursäkt för eventuella misslyckanden och nederlag i 
det verkliga livet. I avsaknad av verklig gemenskap kan man gå 
långt för att väcka sympati från sin omgivning. Man kan till och 
med gå så långt att man skär i sig själv för att bevisa för sig själv 
att det inte står rätt till och att man är i behov av omgivningens 
förståelse för den situation man befinner sig i. När man är sjuk 
blir folk vänliga och bemöter en med sympati, man blir tilltalad 
som en verklig person med bekymmer som berör och väcker 
engagemang. Det är bland annat detta behov som människor 
som skär sig vill få tillgodosett. Med skärandet väcker man till 

M: - samtidigt som den packar in nånting i det den alltid bär med sig. 
Å: Det går ju inte att generalisera det därför att vissa människor 
har ju en fantastisk förmåga att anpassa sig efter situationen och 
ta fram nya sidor av sig själv när den kommer till nya platser, 
så mycket så att vi nästan tycker att det är lite knäppt liksom, 
lite identitetslöst. Medan andra är exakt likadana oavsett var de 
befinner sig. På middag hos kungen eller ifall du käkar hemma 
framför tv´n, så är du precis densamma.
I: Nja, fast du reagerar ju olika i olika situationer, alltså om nån 
förnedrar dig -
E: Du menar att om du får ett skott i pannan så reagerar du olika 
än om du får en ostmacka? 

E: Men det är klart att man reagerar olika, det är ju det jag 
säger! Det är klart att man reagerar olika på en klapp på axeln 
än ett skott i pannan, men man kanske fortfarande är samma 
person och reagerar på samma sätt oavsett vem man får skottet 
i pannan utav. 
M: Jag tror att vi diskuterade runt varandra där.
Å: Ja, det tror jag också. 
Men visst blir man till genom sin omgivning, det lilla barnet blir 
till genom sina föräldrar. Man föds in i en viss miljö och beroende 
på hur den miljön ser ut så vecklar man ut sin identitet. Och en 
del människor får ju aldrig bli sitt rätta jag därför att de föds i 
en sån förkvävande miljö medans andra människor får blomma 

I: Jo men det är ju rent liksom, om man skadar sig, det är klart 
men om nån kränker dig nåt djävulskt. Om nån sitter och säger 
att ”vi ska tortera dig tills du dör” och så sitter man och säger 
det i ett år och så sitter man och får bara höra det då är det 
klart att man reagerar annorlunda än om nån sitter och säger att 
”nu ska vi skämma bort dig så mycket”. 
Å: Fast det var inte det han sa, du sa att om man flyttar runt 
mycket.
I: Fast det där som du menar att det finns människor som 
reagerar exakt lika, som är exakt samma -
Å: Det är ovanligt men det finns, ja.
I: Men om man säger åt nån att man ska slå ihjäl den eller -

på de mest fantastiska sätt. 
I: Ja men det där blir ju så här … För att de flesta föds ju ändå i 
samma civilisation. 
M: Fast med väldigt olika förutsättningar.
I: Absolut, sen finns det ju klassmässiga problem också men man 
kan ju inte säga att du är mer dig själv för att det går bra för dig 
i karriären. 
Å: Det sa jag inte. 
I: Nej men att vissa får blomma och bli sitt rätta jag.
Å: Ja det kan ju vara att ställa sig helt utanför alla karriärer.
I: Jo det förstår jag men just det här att du kan göra handlingar 
som är dina egna sanna handlingar. 
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slut en protest och, indirekt, även ett erkännande från den om-
givning som man annars känner sig främmande för. Man blir 
befriad från krav men får ändå en betydelse inför andra och sig 
själv.

Den amerikanske socialpsykologen Erich Fromm har beskrivit 
denna flykt, eller ”försvarsmekanism” i boken Flykten från fri-
heten (Fromm 1941). Även hos honom härstammar försvaren 
från en känsla av maktlöshet och ångest som det otillfredsställ-
da gemenskapsbehovet skapar. Ett av försvaren beskriver han 
som en ”destruktiv hållning”. Destruktiviteten ses inte som en 
primär ”aggressionsdrift” i Freuds mening, utan som en följd 
av individens isolering och vanmakt; som en följd av att livets 
naturliga drift till expansion hämmas. Livet har enligt Fromm 
sin egen dynamik; det vill växa, få uttryck och levas. Om denna 
tendens hämmas förefaller det som om den energi, som inriktar 
sig på livet, undergår en upplösningsprocess och förvandlas till 
en energi, inriktad på destruktion. Ju mer livsdriften hämmas, 
desto starkare blir destruktionsdriften; ju mer livet förverkli-
gar sina möjligheter, desto mindre blir destruktionsdriften. 
Destruktiviteten är ett resultat av ett ”olevt” liv, sammanfattar 
Fromm. 

Människor behöver alltså en levande gemenskap för att för-
verkliga sina möjligheter och det är denna gemenskap som det 
moderna samhället allt mer har upplöst och ersatt med osäker-
het och isolering. Lyckas vi inte reparera denna gemenskap 
kommer människor fortsätta utveckla en djup fientlighet mot 
sitt eget och andras liv.

’SOM OM’ JAG VAR MIN KROPP

-Iggy Malmborg, skådespelare

Vad är det som rasat hos killen som kommer in på scenen, 
in till psykologen?
Jag frågar mig det om och om igen, när jag kliver in/ur 
i honom.

*
Jag sitter i publiken, kroppen skakar. Jag gör en sista genom-
gång, fötterna är där, höften, magen och bröstet, armarna och 
händerna, fingrarna, nacken.
Jag svettas, det bultar i tinningarna. Jag kollar in publiken, 
några unga killar bakom mig suckar, sätter på sig hörlurar. 
Någon framför mig vänder sig om och kollar på mig, stöter till 
den som sitter brevid.
Emanuel: Då sätter vi i gång.
Tystnad.

*
Ibland när jag står på scenen, upplever jag något. Det är för-
modligen det vi inom teatern kallar närvaro. En fysisk närvaro, 
en sprängande kraft. Eftersom det är min kropp som står där, 
måste det vara något som finns inom mig ständigt. Något som 
under rätt omständigheter framträder.
Jag tror att det är något som påminner om den kick man upp-
lever när man utsätter kroppen för extremiteter (till exempel 
inom extreme sports), eller när det gör ont i kroppen.
Jag tror också att det är något som påminner om den kollektiva 
upplevelsen vid en punkspelning. Kanske även med vissa ba-
sala känslor: rädsla, panik, glädje.

Å: Ja, det tror jag och att det är lättare i vissa miljöer som är 
mer tillåtande än andra, repressiva miljöer. 
I: Men om mitt sanna jag är att jag ska knarka och gå ner mig, 
även om jag har en jättebra miljö som säger att ”å du är så 
duktig på matte”. Då gör man ju fel, är det ändå mitt sanna jag 
att knarka sönder mig? 
Å: Ja det är det väl.
E: Har man blommat ut då? 
Å: Ja då är det väl så då, varför inte?
Cl: Det behöver inte vara så. Det låter lite som att människor 
alltid väljer. 
Å: Den fria viljan. 

Kan man välja bort civilisationen till exempel?
Å: Som Hasse Alfredsson säger: Jag vet hur man gör när man lär 
sig läsa men jag vet inte hur man lär sig att inte läsa. 
I: Eller att lära sig att man inte har lärt sig att läsa, framförallt.
Å: Nej det är svårt, att dra den processen tillbaka, det är när 
man blir dement. 
I: Ja det kanske vore nåt! Om man ska prata om alternativ. 
M: Det du kan göra är att bygga vägar runt det genom att bygga 
upp en stark fobi till att läsa så att du håller dig borta från det. 
I: Jo jo men det är ju inte en fri vilja.
Å: Det har jag funderat på faktiskt, att utveckla en social fobi, 
det tycker jag skulle vara jävligt praktiskt. Då behöver man 
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E: Sen så är det väl så att vi inte är blommor utan vi är 
människor så vi kan bli antingen lupiner eller kaktusar. 
Å: Nej, blomma ut det är en dum bild för det låter så - 
E: Förutbestämt. 
I: Där håller jag med dig Clara. Jag tror ju verkligen inte på den 
fria viljan utan mer på klass och såna saker. 
Å: Antingen eller är det väl inte, det är väl både och.
M: Jag tror att det finns en vilja som man kan bryta sig ut i -
I: Men kan man välja att inte prata?
Å: Ja det kan man.
E: Det kallas mutism.
I: Kan man lära sig av med ett språk eller ett beteendemönster? 

aldrig gå bort, man behöver aldrig resa, man behöver aldrig 
tacka ja till några fester eller något annat tråkigt. 
E: Men då måste du ha en diagnos? 
Å: Ja, Social fobi. Man kan till och med bli sjukskriven; 
man behöver inte gå till jobbet. Underbart!
E: Det låter lite som att du idealiserar det?
Cl: Ja, jag kan inte rekommendera det. 
Å: Förlåt. (skratt)
I: Fast jag tycker att det där är jävligt intressant, jag kan lära 
mig att sluta läsa, men jag kan aldrig lära mig att aldrig ha läst. 
Och den fria viljan faller ju lite där. Till och med jag som hatar 
det här språket, tänk om vi skulle kunna komma till avgrunds-
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Ett tillstånd där allt står på sin spets och man är totalt vaken, 
inget existerar utom det exakta nuet. Alltså: den ’sociala verk-
ligheten’ briserar ... för en minut.

”Det vi kallar ’social verklighet’ är ytterst en etisk kon-
struktion, vilken understöds av ett visst som om (vi hand-
lar som om vi trodde på byråkratins allsmäktighet, som 
om presidenten förkroppsligar folkets vilja, som om par-
tiet uttrycker arbetarklassens objektiva intressen)”

-S. Zizek (ur Ideologins sublima objekt.)

Jag måste stå på scen, förmodligen skulle jag gå under om det 
på ett eller annat sätt togs ifrån mig. I våra samtal med refe-
rensgruppen (RG) pratade man om ett typ av beroende till skä-
randet. Man pratade om det som en självmedicinering, ”för att 
ta mig vidare till nästa dag måste jag skära mig.”
Man är alltså beroende av upplösningen av den ’sociala verklig-
heten’, för att kunna befinna sig i den. Jag tror i så fall att det 
krävs ett slags genomskådande av det Zizek kallar ’som om’. 
Att man upplever verkligheten som förljugen och abstrakt och 
har ett behov att bryta sönder den för att nå ett ’konkretare’ 
tillstånd.
Där skapas en uppdelning mellan verkligheten och antagonis-
ten närvaron.
I flera E-mail jag fått från personer med självskadebeteende 
efter föreställningen pratas även om ett nästan dikotomiskt 
förhållande dom emellan.
-När jag skär mig är jag någon helt annan än den jag är i sko-
lan. - Å ena sidan, å andra sidan (med tanke på samtalen med 
RG) kan det alltså snarare framstå som motsatsen. Att skäran-
det måste bli en del av ens person för att personen ska kunna 
överleva i ’verkligheten’.

På så vis skapas en paradox, jag vill upplösa verkligheten, men 
skär mig för min vilja att överleva i den.
Det tycks som om den uppdelningen blir större och större för 
den självdestruktiva personen. För att klara sig, och orka ingå 
i ’verkligheten’ måste man bygga upp en starkare identitet 
inom ’verkligheten’. Man lever i en samtid som uppfattas som 
förljugen, kanske skapar man då en slags karaktär (att jämföra 
med rollspelskaraktärer) inom den. Har man då en hegelistisk 
ingång (att varje begrepp, genom sin begränsning, måste slå 
över i sin motsats) kan man alltså läsa skärandet som en del i 
ett utvecklande av karaktären i ’verkligheten’ som närmast tar 
populärkulturella uttryck. 
För 80-talist generationen är det förmodligen andra exempel 
på ’som om’ som är rådande, än i Zizeks citat.
- Jag handlar som om figurer på MTV är dom verkliga vinnar-
na, som om det är möjligt att ta del av den mediala drömmen 
om framgång (att bli rockstjärna, president, kändis etcetera), 
som om det finns en mening att upprätthålla ett liv som upp-
levs som totalt meningslöst och cyniskt.

När jag skriver ovanstående, ger jag bara exempel på indivi-
duell kamp. Självklart på grund av att jag tror att det är så den 
uppfattas, samt att vi lärt oss att det är upp till oss själva att 
reda ut vår egen situation. 
Vem skulle annars göra det?
I samtalen med RG pratade vi mycket om vård. Den allmänna 
upplevelsen (måste man nog säga) av psykvården var mer eller 
mindre negativ. Man pratade om psykologer som oförstående 
och diagnostörstande. I första hand som oförstående i den be-
märkelsen att man inte var intresserad av det som personerna 
i RG uppfattade som problemet, utan endast ett raderande av 
symptomet: skärandet. Med min tidigare tes blir alltså vården 

ytterst en representant för den ’sociala verkligheten’, som med 
sin auktoritära position vill ta ifrån personer sin metod för 
överlevnad. Här återkommer jag instinktivt till mitt privata be-
hov av teatern. I RG’s fall vände större delen av gruppen ryggen 
till psykvården (för tillfället eller för alltid.) De menade att vår-
den helt enkelt inte kunde leverera tillräckligt starka alternativ 
till skärandet, att det skulle löna sig att sluta. Det har också i 
samtalen efter föreställningen varit den övervägande uppfatt-
ningen (bland personer med självdestruktiva beteenden). Vår-
den ’lyckas’ alltså inte i dom här fallen. Det finns exempel när 
psykvården befinner sig i en mer totalitär position, har tagit till 
drastiska åtgärder för att hindra personer att skära sig, genom 
att till exempel gipsa armarna.
Det tycks helt enkelt som man från den sidan står lamslagen 
inför dessa beteenden.

Under åren vi jobbat med det här projektet återkommer jag 
hela tiden i min analys till Adorno och Horkheimers ’Upplys-
ningens dialektik’ (att upplysningen kan leda till sin motsats, 
se Hegel).
En av deras teorier är att upplysningen först leder till en sorts 
avspiritualisering av naturen. Självdestruktiviteten och be-
sattheten av ’närvaron’ är alltså ett praktiskt exempel på dess 
antites. 
Vad är då ’närvaron’? Jag vet inte, annat än att den är irratio-
nell, något okänt.
Den är ospråklig. Kanske en längtan ’tillbaka’ till kroppen/
naturen.
Enligt mig är den främst en reaktion/antites på/till ’verklighe-
ten’.
När jag pratar om självskadebeteende på det viset kan det kan-
ske låta som om jag på sätt och vis hyllar det här beteendet. 

vrålskommunikation istället. Ändå sitter jag och blir jätteglad 
och applåderar när min son Leo säger fem ord. 
Å: Och pratar som en kvarn.
I: Ja, jag strävar ju efter det. Skulle jag verkligen få välja hur 
jag vill uppfostra min son så kanske jag skulle säga helt andra 
grejer, men det skulle ju inte hålla att han kom till skolan och 
säger Muäöh istället för att säga att ett plus ett är två. Eller om 
jag skulle vara stenhård med att ett plus ett är åtta, det beror 
på hur man ser det. Det funkar ju inte helt enkelt. 
E: Det vore ju lite hänsynslöst.
M: Är problemet att han kan kommunicera, är problemet 
verkligen språket i sig?

hundra tusen nu bakom dig så är ju det hundratusenförsta nuet 
väldigt påverkat av de tidigare så att säga. Du blir ju mer och 
mer kringskuren tragiskt nog av vad du gjort tidigare. Även om 
det aldrig är för sent att börja på nytt och så här som man säger, 
men det är det visst det. Du kan ju bara börja på nytt när du är 
noll år. Sen kan man ju kompensera det med massa erfarenheter 
och man lär sig av sig själv och man vet vad man inte ska göra 
och vad man ska göra.
E: Är det inte där renandet kommer in?
I: Just det. 
Å: Vadå renande?
E: Behovet av att rena det förflutna, viljan att börja på nytt, att 

Självklart ser jag som alla andra det som ett problem, att man 
utsätter kroppen på det viset. Men, jag tror att reaktioner är 
sunda, ofta trots (som i det här fallet) att dom är reaktionära.
Problemet är att vad vi än gör, exproprieras det (på ett eller an-
nat sätt) av ’verkligheten’ och det blir språk. 
- ’som om’ jag var min kropp.

*
Domesticeringen är total. Civilisationen ’utvecklas’ i rasande 
fart mot singulariteten.
Men det fysiska bankar på dörren.
Kanske är den första reaktionen på teknologisk singularitet 
strävan efter sin egen dödlighet – sitt eget liv.

I: Jag ser språket som ett problem, inte kommunikationen. 
E: Sen är ju frågan: Vems fria vilja är det då? 
I: Ja då är det ju min fria vilja. Det är ju det jag menar, det kan 
ju inte finnas en fri vilja på det sättet. 
E: Fri vilja. Det måste ju ändå finnas vilja?
I: Ja vilja finns det, men att säga att det är mitt eget val att jag 
håller på med teater. 
Å: Det är ju så komplicerat för att den är ju inte fri naturligtvis 
och ju längre du lever ju mindre fri blir din vilja på det sättet 
att du också är en produkt av dina erfarenheter. Så att livet är 
ju inte nånting som sker nu utan livet är ju nånting som händer 
hela tiden så att säga, nu och nu och nu och nu. När du har 

komma till en nollpunkt. 
Å: Att få börja från början ja, men det är ju en illusion. 
E: Jaaa, är det det? 
Å: Du kan aldrig börja från början eftersom allt -
E: Äh, början, men du kommer till en ny nollpunkt kanske?
Å: Allting finns ju här. (visar på pannloben) 
M: Du har ju alltid det fria valet att ändra ditt nu och din 
framtid.
Å: Men det förflutna kan man inte ändra. 
E: Fast det finns ju de som säger att det aldrig är för sent att få 
en lycklig barndom. 
Å: Ja det är visst nån finne som sagt det. 
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Intresset för det Resande Seminariet har varit mycket stort. 
Totalt har vi genomfört 47 Resande och ett Delgivande Semina-
rium och föreställningen har spelat sammanlagt 74 gånger för 
närmare 6500 personer varav omkring hälften varit ungdomar. 
De vuxna har dels varit föräldrar och andra engagerade vuxna, 
dels yrkesverksamma inom skola, församlingar, socialtjänst, 
hälso- och sjukvård, polis samt studenter på lärarhögskolan. 

Föreställning 
Det är intressant att samma föreställning fungerar så bra för 
hela målgruppen. Den tycks för ungdomar vara både smärtsam 
och förlösande medan den för många vuxna verkar mer smärt-
sam och omtumlande, eftersom de kastas in i en annan, paral-
lell verklighet. Ungdomar som sett föreställningen har uttryckt 
att de känner igen problematiken från sin vardag, en del har 
kunnat identifiera sig väldigt starkt med karaktären i föreställ-
ningen, både de med självdestruktivt beteende och de som hit-
tar andra ventiler ”Hade jag inte vetat hade jag trott att före-
ställningen handlade om mig”. Människor har bekräftat att vi 
lyckats i målsättningen att ge en möjlighet till känslomässig och 
fysisk förståelse ”Jag trodde att jag skulle bli ledsen när jag 
såg föreställningen men jag fick illamående och tunnelseende 
och fick koncentrera mig på att andas”.

Föreläsning
Samarbetet med föreläsarna har varit mycket givande och gett 
både en fördjupning av diskussionerna och en tyngd åt semi-
narierna som helhet. Att samarbeta med föreläsare under en 
längre tid har visat sig väldigt fruktsamt eftersom föreläsarna 
kunnat utveckla sina anföranden och vi lärt oss att samspela på 
ett bra sätt i den avslutande diskussionen. Vi har i möjligaste 
mån försökt att välja föreläsare utifrån målgrupp och arrangö-
rens önskemål. Att föreläsarna haft olika perspektiv har inne-
burit att vi kunnat referera dem när vi känt att vi behövt föra 
in ett annat perspektiv i slutdiskussionerna. Vi har fått några 
reaktioner om att deltagare skulle ha önskat någon person som 
själv haft problematiken och tagit sig ur den. Vi har framförallt 
valt en teoretisk föreläsning för att komplettera föreställningen 
som är en verklig persons berättelse, dessutom har vi i diskus-
sionen kunnat hänvisa till samtalen med referensgruppen utan 
att behöva hänga ut någon särskild person. Bland vuxna har vi 
sett en tendens att vilja individualisera problematiken och att 
få gotta sig i en persons livshistoria. Föreläsningarna har gett 
teoretiska fördjupningar, och det har möjliggjort att diskussio-
nen kunnat lyftas till en strukturell nivå.

Diskussion
Generellt har ungdomarna varit mer benägna att diskutera 
systemkritik än att se det som avgränsade individuella pro-
blem. De har lyft alla val som de tvingas göra hela tiden, som 
en av de faktorer som skapar pressen. Många av de valen får 
stora konsekvenser för framtiden utan att man i valsituationen 
har någon aning om hur, eftersom framtiden känns så förän-
derlig och oviss. De har också en stor medvetenhet om hur de 
påverkas av medialiseringen, i fråga om kroppsuppfattning och 
drömbilder. Kroppen upplevs främst som något att visa upp, en 

marknadsplats för identiteten. Självdestruktiviteten är ett sätt 
att bli verklig i sin egen kropp. Samtidigt som de har en media-
kritik är de medvetna om att de befinner sig mitt i ett enormt 
flöde av information och drömbilder som är omöjliga att värja 
sig emot. Medierna tycks ha tagit över formuleringen av unga 
människors drömmar och några har uttryckt i samtalen att de 
sällan talar med varandra om sina egna drömmar utan pratar 
om dokusåpor, kändisar och rikedom som om det enda sättet 
att bli synlig vore genom media.

Vuxna tycks ha en mer oproblematiserad bild av media. 
De nämner visserligen media som en orsak till ungas kroppsfix-
ering men kan sällan gå in på hur och varför det blir så domi-
nant. Många har också upprepat enkla mediala sanningar som 
att ”ungas psykiska ohälsa” skulle bero på ”föräldrars frånvaro” 
eller ”curlingföräldrar”. När dessa floskler upprepas i rummet 
brukar de å andra sidan ofta leda till motfrågor eller motargu-
ment av andra deltagare. Därigenom fyller samtalet en funktion 
att fördjupa och problematisera de enkla förklaringsmodeller 
som ofta ges i media. För vuxna har föreställningen visat sig 
vara både omskakande och smärtsam, bland annat som ett 
slags bevis på vuxenvärldens misslyckande att förmedla posi-
tiva strategier att hantera svåra känslor, kanske har det också 
att göra med att det uppstår en självrannsakan i sina egna sätt 
att stänga ute och tränga undan dessa känslor. Många frågar 
sig vad man kan göra och vi upplever att det blir en konstruktiv 
självreflektion av vuxenrollen i relation till barn och ungdomar. 
Ofta när vi spelar för vuxna finns ett stort intresse för våra sam-
tal med ungdomarna i referensgruppen och vi återkommer till 
deras syn på problematiken och vägen ur den. Vi har mött ett 
genuint intresse och en vilja att förstå och möta ungdomar på 
deras villkor.  

En polis uttryckte det väldigt fint så här: 
”Om någon är inåtagerande som killen i föreställningen eller 
utåtagerande som de ungdomar jag arbetar med brukar jag 
fråga dem hur de känner sig när de gör det, till exempel: 
Hur känner du dig när du är ute och slåss?” Att fråga, men 
inte fråga varför vilket ofta uppfattas som ett moraliserande, 
att försöka förstå, inte säga att man gör det. 

Redan vid ett av de första arrangemangen mötte vi en stark 
reaktion på föreställningens bortvända ryggtavla i vit rock. En 
lärare som var med i den efterföljande smågruppsdiskussionen 
berättade att någon i skolhälsovården hade sagt att ”så här är 
det inte”. Jag vände mig då till eleverna med frågan om de kän-
de igen den bilden och en tjej svarade att ”ja, det känns ju inte 
som att någon lyssnar”. Fem minuter senare sa samma lärare 
med eftertryck att ”om någon skulle komma med något sånt 
här till mig …  jag vet inte vad jag skulle göra!”. Tjejen sa inget 
mer i samtalet. Sedan dess har vi haft en särskild anvisning till 
lärare som ska delta i eller leda diskussioner i ämnet att inte 
fördöma eller uttrycka sin fasa som ett avståndstagande. 
Vi har också haft konstruktiva samtal med vuxna utifrån den 
här gestaltningen och vetskapen om att många unga tyvärr kän-
ner igen sig i den här bilden. 
Några gånger har en annan, helt motsatt läsning av föreställ-
ningens vita rock kommit upp i samtalen med ungdomarna. 
”Vad skönt att han inte lägger sig i och vill lindra på en gång. 
Att det för en gångs skull finns utrymme att ge uttryck för det 
där istället för att allt ska ställas till rätta med en gång för att 
det blir för jobbigt för den som lyssnar.”
Representationen finns på scenen eftersom det är en verklig 
upplevelse och den har varit verksam i att lyfta frågorna. En lä-
rare påpekade att det kan vara fråga om en dubbel distansering 

Cl: Jag tror att det är sant!
E: Eller är det alltid för sent att få en lycklig barndom?
Å: Ja, det kanske är så man ska säga: Det är alltid för sent. 
I: Det här med rening tycker jag är så jävla, jag är också helt 
insnöad i det. Är det möjligt? Skulle det kunna gå? 
Å: Vadå rening? Vad är det här för nånting ni pratar om? 
I: Alltså just det här: Skulle jag kunna bli kvitt massa saker? 
Å: Varför skulle nån vilja det? 
I: Jag skulle ju hemskt gärna lära mig att aldrig ha läst. 
M: Du får snickra en tidsmaskin, det är nog det enklaste sättet. 
I: Alla reningsritualer i alla naturreligioner är ju ändå, dom finns 
ju och dom fyller ju en funktion. 

I: Nej, absolut inte hålla tyst men sluta använda -
M: En stor glödande pinne i örat. 
Å: Rakt i spettet på dig. 
I: Jag menar inte att, så här, men det finns ett otroligt problem 
med språket för att det bygger verkligheten. Det är ju för att jag 
är kritiker av civilisation snarare. Och att civilisation och språk -
Å: Men vem tror du att du är Iggy?! Jag kan nästan känna mig 
lite indignerad. Vem tror du att du är?! Varför skulle du få nya 
chanser?!
I: Ja men det, det tror jag inte. 
Å: Jag hoppas verkligen det.
I: Det är inte det jag menar, jag tror inte att det är något som 

att jag kan -
Å: Ingen får en ny chans.
I: Nej och det är ju det som är problemet.
E: En andra chans en andra chans! (sjunger)
Å: Nej, Vi har bara en chans och den är här och nu.
I: Ja, och det är kört. Det är det enda man kan komma fram till.
M: Men du har ju ändå större delen av ditt liv kvar. Och sen så -
E: Nja, det vet man inte, det enda man vet är att man har hela 
sitt liv bakom sig, är det inte så?
Å: Ufff.
I: Jag tycker inte att det är upp till mig, för jag kan inte 
förändra mig själv. 

M: Jag tror att du kan komma till freds med att du har lärt dig 
läsa men du kommer aldrig att komma ifrån det faktum att du 
en gång i tiden har öppnat en bok. Men komma till freds med att 
okej det har hänt men jag behöver aldrig göra det igen för att 
utifrån den här punkten då jag fått den här insikten om att jag 
inte vill läsa och egentligen aldrig hade velat läsa så kan jag göra 
mitt aktiva val att aldrig mer läsa. 
I: Det som egentligen är problemet med det är att ja, jag skulle 
absolut kunna sluta prata, det är inte det som är problemet men 
andra pratar ju fortfarande, jag är ju emot språket. 
Å: Du vill att andra ska sluta och hålla tyst!
(skratt)
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som måste överbryggas eftersom ”det krävs en ömsesidig vilja 
till kommunikation för att ett möte ska komma till stånd.”

Samtalen efter föreställningen har varit fruktsamma och alltid 
gett något att bära med sig till kommande sammanhang. På det 
sättet har varje seminarium också varit en form av delredovis-
ning av projektets erfarenheter.

Arrangerandet
Intresset för det Resande Seminariet har varit mycket stort. Vi 
har nått ut till stora delar av vår målgrupp, särskilt glädjande 
är att det flera gånger varit ungdomar själva som tagit initiativ 

varit något anmärkningsvärt veckorna efter att vi spelat. Ingen 
hade kunnat se någon ökning av problematiken, eller att någon 
har refererat till föreställningen som något negativt. De tyckte 
tvärtom att det är bra att man samtalar om det här eftersom 
alla vet om det ändå. En församlingsassistent i Ludvika berät-
tade om ungdomar som efter att vi varit där ’kom ut’ och anför-
trodde att de ”håller på”. Inställningen ’att inte väcka den björn 
som sover’ reflekterar kanske mer en slags strutsstrategi? En 
annan ungdomsledare i Svenska Kyrkan uttryckte det så här: 
”Ungdomarnas björnar är redan vakna, de lever i den här 
verkligheten, vem är det då som sover?”

Delgivande Seminarium 
Med stöd av Arvsfonden kunde Teatermaskinen inbjuda alla 
berörda parter till ett Delgivande Seminarium: ”Perspektiv på 
ungas självdestruktivitet” den 22 augusti 2007 i Riddarhyttan. 
Under en heldag sammanfattade och delgav vi varandra erfa-
renheterna från de här fyra åren samt förde en fördjupad dis-
kussion om ungas självdestruktivitet. Programmet rymde för-
utom föreställningen ”Jag skär” även ”En dum blondin” – om 
unga tjejers kroppsuppfattning, Åsa Björkman föreläste och 
Riddarhyttans tyngsta tjejband Firegrrls spelade till grillfesten.
På seminariet deltog - förutom Teatermaskinens involverade 
i projektet – referensgruppens inre och yttre cirkel, ett antal 
unga och vuxna arrangörer samt personer från flera berörda 
organisationer och samarbetsparter som Arvsfonden, Statens 
Institutionsstyrelse, Västerås Stift, Landstinget, Skolhälsovår-
den, Hem och Skola samt Rädda Barnen. 
(Det var två föreläsare till som skulle ha presenterat sina per-
spektiv men som tyvärr ställde in på grund av sjukdom. Detta 
ledde däremot till att vi fick mer diskussionstid på dagen vilket 
var värdefullt.)

Å C C: Det kan du väl visst det!
E: Jag håller med Iggy. Jag tror inte att det går att förändra sig 
själv, det går bara att förändra en annan människa. 
I: Jag tror inte att det går heller. 
Å: Har du försökt?!
E: Jag har förändrats av andra människor, inte själv.
M: På vilket sätt skulle du inte kunna förändra dig?
I: För att jag tror att vi är så otroligt präglade av, till exempel 
om jag ser en motorväg, såna saker, en civilisation är det som 
har präglat mig mest. 
Ca: Du menar förändra ditt liv i grunden? 
Å: Det kan du ju inte naturligtvis. 

det är djävulskt svårt. Så det enda, man kan ju reagera på sin 
omgivning och man kan stå emot. Det som jag ser är det enda 
som återstår är en nihilism och en total negativitet och ett 
destruktivt förhållande till omvärlden. 
M: Fast det känns ju som att dina val du vill göra, det hänger 
inte så mycket på att du inte kan förändra dig själv utan på att 
du inte kan förändra andra att inte vilja ha motorvägar. 
I: Vi lever ju i en kultur och jag ser väl kulturen som problemet.
Ca: Det finns ju olika kulturer.
M: Tyvärr fyller motorvägen en funktion i att material kan fraktas 
och det leder till att jag kan hitta min självförverkligande del. 
I: Absolut, jag skulle bli tokig om det inte fanns motorvägar, 

till arrangerandet sedan de sett föreställningen i något sam-
manhang. Den här effekten av ”ringar på vattnet” som var en av 
målsättningarna med produktionsfasens arbete med referens-
gruppen har varit slående. Vi har medvetet arbetat med att i 
möjligaste mån bjuda in tänkbara arrangörer till varje spelning 
vilket har fallit väl ut.

Tillsammans med Rädda Barnen, Barnombudet, Folkhälso-
center drev vi 2005 och 2006 ”Västeråssatsningen för ungas 
psykiska hälsa”. Ambitionen var att spela föreställningen med 
efterföljande diskussion i alla Västerås gymnasieskolor. Ett pro-
blem vi stötte på i denna satsning var att en tjänsteman på led-
ningskontoret som sett föreställningen på fortbildningsdagen 
vi anordnade för elevhälsan, drog öronen åt sig och menade att 
det kunde ”bli katastrof”. Hon gick sedan till ledningskontoret 
och utfärdade en rekommendation att den inte skulle spelas för 
elever utan endast för lärare. Den rekommendationen låg sedan 
dess som ett veto gentemot de kommunala skolledningarna. 
Vi tycker att det är anmärkningsvärt att en persons rädsla kan 
stoppa upp en hel process när både elever och skolhälsovården 
är positiva till att öppna upp för den här diskussionen. 

Det nämnda agerandet från tjänstemannen i Västerås får repre-
sentera vuxenvärldens rädsla för den så kallade smittoeffekten, 
som vi mött på sina håll. Det är tyvärr vår upplevelse att det 
blivit svårare under åren att få lov att komma in och genomföra 
arrangemang för ungdomar. ”Vi vill fokusera på det positiva, 
inte allt tråkigt som kan hända om man lever ohälsosamt.” 
(Som om det var individens eget fel!) Vi uppfattar att det ofta 
handlar om en osäkerhet inför hur man ska hantera problema-
tiken när den kommer upp till ytan. Vi återkontaktade skol-
hälsovården på alla skolor vi varit på och hörde oss för om det 

Denna vidd i erfarenheter och positioner gjorde samtalen dyna-
miska och mycket intressanta eftersom motstridiga perspektiv 
bröts mot varandra. Den innerlighet, ödmjukhet och öppenhet 
som fanns i diskussionerna tror vi till stor del kommer av att 
vi som fri teatergrupp kan erbjuda ett neutralt rum som präg-
las av ett prövande och undersökande förhållningssätt. Det är 
någonting som även följer med när vi turnerar men som blir 
ännu starkare när människor samlas och möts på ’work space 
Teatermaskinen’. Att sammanfatta projektet genom ett gemen-
samt och ömsesidigt delgivande seminarium föll så väl ut att vi 
i möjligaste mån avser att använda metoden framöver.

Några personlig reflektioner. 
En av de intressanta saker som kom upp var när en skolläkare 
berättade att han efter rekommendationer från kollegor som 
sett föreställningen varit en av dem som tagit beslut om att inte 
visa föreställningen för ungdomar i distriktet. (Han ändrade 
uppfattning när han själv såg föreställningen.) Kärnfrågan hade 
varit: ”Kan jag ta ansvar för konsekvenserna, när våra resur-
ser är så begränsade och vår beredskap att hantera det inte 
räcker till?” 
Den här beskrivningen av situationen att vara personligt an-
svarig gav mig en annan förståelse för det tidigare nämnda 
agerandet från tjänstemannen på ledningskontoret. Men den 
komplicerande följdfrågan måste naturligtvis bli: Kan jag ta 
ansvar för hur situationen utvecklas om vi inte hanterar den? 
(Försvaret blir då naturligtvis att intala sig att det är någon an-
nans bord.)
Jag kan se den här uppdelningen och förskjutningen av ansvar 
som symptomatisk för det moderna samhället. Det svåra och 
krävande måste vara någon annans ansvar. Och är det mitt så 
är uppgiften att eliminera ”problemet”. I avvaktan på den slut-

Nöjda arrangörer: kamratstödjarna på Jakobsgårdsskolan.

I: Nej precis.
Å: Små små korrigeringar.
M: Jag faller tillbaka till att poängen med att förändra dig själv 
är att du vill förändra dina förutsättningar att leva härifrån 
och framåt, inte hur du tidigare har levt för det är naturligtvis 
omöjligt.
I: Men det görs ju försök, precis som det där du pratar om 
Carro. Eller den här UNA-bombaren, han försökte ju verkligen. 
Manifestet är hur bra som helst. Hans idé var ju inte att sitta 
och bomba saker utan hans idé var att leva i skogen, sen kom de 
ju och byggde en motorväg där han bodde och då lackade han 
och började spränga folk och så. Det görs ju såna saker, men 

jag skulle bli tokig om det inte fanns språk också. Jag är ju helt 
präglad av det. 
Å: Men hade du inte varit präglad av det så hade varit präglad av 
nåt annat. 
I: Ja, det är ju ointressant, det är ju det här jag tycker är fel. 
Ca: Jag tror att man måste ändra sitt beteende. Man måste ju 
bara tvinga sig själv att göra andra saker. 
Å: Det tror jag också. 
Ca: Börja skrika istället för att prata så kommer du lära dig 
nånting. Då kommer du att förändra dig själv genom att göra 
nånting annat. 
I: Ja och framförallt att rannsaka det jag gör tror jag. 
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giltiga lösningen kan det vara säkrast att inte göra någonting. 
Vi har mött föräldrar som inte tycker sig ha ”tillräcklig kompe-
tens” för att tala med sina barn, skolhälsovård som backar eller 
remitterar vidare, psykiatri som står handfallen eller symptom-
behandlar, och ungdomar som står själva kvar och hur det sen 
förfasas över internetcommunitys och vissa subkulturer där 
självdestruktiviteten får lov att existera. 
”Jag skulle aldrig rekommendera någon att tala med en 
vuxen.” 

Jag har själv - genom något som Elin Hedén på Tjejjouren Ron-
ja sa om behovet av avgränsade åtaganden - lärt mig bakläxan 
att sluta rekommendera människor att säga ’Jag finns alltid här 
för dig’. För det första är det inte sant, du gör inte alltid det. 
Okej första, andra, tredje gången men sen börjar du känna dig 
besvärad och olustig - till exempel när du har 27 elever som 
väntar eller personen kommer fem minuter innan dagis stänger 
och du ska hämta barnen - och då ligger det nära till hands att 
projicera det på personen och tycka att den är besvärlig eller 
obehaglig. För det tar tid. Och det kräver … Vilket leder in på 
insikten utifrån alla gånger jag intagit positionen i den vita 
rocken: ’att finnas där’ kräver att du verkligen är där, inte bara 
med din kropp och ditt intellekt utan också med ditt känsloliv, 
dina sår, och att du vågar se din vanmakt i vitögat. Kan du inte 
själv härbärgera dina känslor har du kanske mycket lite att lära 
en som härbärgerar sina genom att till exempel skära sig. Men 
du har kanske själv något att lära? Om du vågar erkänna det. 
Till exempel om behovet av närvaro i sin egen kropp. I bästa 
fall kan det bli ett möte, men det förutsätter att du vågar se att 
du inte vet mer och att det kanske inte är du som ska ’hjälpa’. 
En av de mest grundläggande och ibland skrämmande insik-
terna är att det inte handlar om vi ’sunda konstruktiva’ och de 
’patologiskt självdestruktiva’. 

APPENDIX 1 

GENOMFÖRDA ARRANGEMANG

Dat Resande   Ort  Sammanhang  Arrangör Publikantal
 Seminarium (RS)   /Föreställning
2004
18 maj  RS Riddarhyttan Informationsdag Promotion 75 20% unga
 12 aug RS Riddarhyttan Premiär! Motståndsfestivalen 150 50% unga
  3 sept 2 Förest Finnåker Fortbildning Västerås Stift 100 
  4 sept  2 Förest Finnåker Rock For Moc Västerås Stift 300 95% unga
22 nov Förest Sala Ung KulturNatt Kultur & Fritid 75 95% unga
  8 nov RS Västerås Fortbildning  V-ås Stift, FolkhälsoC. och FamiljeC. 75
10 nov RS Västerås Psykiatrins Dag Landstinget  200 25% unga
    S:a 2004  975  50% unga
2005
  2 febr RS Sala Kungsängskolan  2 elever som specialarbete  200 95% unga
  1 mars Förest Mora Kyrkokonferens Sensus studieförbund  160 
  7 mars RS (2 förest) Uppsala  Eriksbergskolan åk 9 Elevrådet 300  100% unga
14 mars RS Västerås  Fortbildning/Promotion Västerås-satsningen  50
15 mars RS Sjövik SFHL-konferens SFHL 100 20% unga
17 mars Förest Ludvika  Samtalskväll Sensus, Ludvika församl. 100 50% unga
20 mars Förest Stockholm Ungkulturdagarna Promotion 125 95% unga
14 april RS Stockholm  LAVA  ABF Sthlm, LAVA 40  100% unga
16 april RS Stockholm  ABF-Huset ABF Sthlm 15 
21 april  Förest Västerås Kraftcentrums utbudsdag Promotion 35
22 april  RS (2 förest) Borlänge  Jakobsgårdskolan åk 7-9  Kamratstödjarna, ABF 300 95% unga
  3 maj RS Örnsköldsvik Öppet kvälls arr Musikhuset, Sliperiet, ABF 75 50% unga
  4 maj RS Umeå  Fortbildning/Promotion ABF-Västerbotten 40 
23 maj RS Skillingaryd  Kontraktsutbildning Lunds Stift 40 
10 aug RS Riddarhyttan 3:e Korsvägssymposiet TEATERMASKINEN 65 
10 sept  Förest  Gripsholm Jämställdhetsweekend Röda Korsets Ungdomsförbund 50 95% unga 
27 sept  RS  Vännäs Liljaskolan åk 1 ABF, Liljaskolan  230 95% unga
27 sept RS  Vännäs Liljaskolan åk 2 ABF, Liljaskolan  230 95% unga
28 sept RS  Vännäs Liljaskolan åk 3 ABF, Liljaskolan  230 95% unga

Cl: Då använder du ju dina ord.
I: Verkligen.
Ca: Du kanske bara behöver göra och känna eller uppleva liksom -
I: Ja det vore ju idealet men det är svårt åt helvete.
Å: - och knulla. 
M: Språket är ett väldigt bra instrument och konstruktion och 
verktyg för att kommunicera med andra människor. Vi kanske 
borde prova nya sätt att spela på fiolen.
I: Precis, jag håller med. Som UNA-bombaren till exempel, han 
är ju emot språk som fenomen, det vete fan men jag tycker 
att det är en kass världsbild vi har och jag kritiserar det här 
språket. Jag är inte emot civilisation heller, men jag är emot den 

Avslutning
Det har varit ett väldigt givande arbete under de gångna 4 åren. 
I mötet med deltagarna har vi känt att det faktiskt är något av 
ett pionjärarbete som vi utfört. Vi har haft ett gott mediautslag 
som vidgat verkan av projektet och som i och med facktidning-
arna faktiskt täckt in hela landet. Det är inte utan stolthet som 
vi kan se att vi varit med om att föra upp den här problemati-
ken till fördjupad diskussion. Vi hade från början en strategi att 
fortsätta diskussionerna genom ett forum på vår hemsida men 
det visade sig att vi inte kunde överföra den rumsliga närvaron, 
som är vår styrka, till cybervärlden. Däremot vet vi att det har 
diskuterats vidare i ungdomarnas egna communitys. När vi 
inledde arbetet med projektet fanns mycket lite information 
att tillgå, nu finns betydligt mycket mer från olika håll. I och 
med denna skrift kan vi erbjuda inblickar i några perspektiv för 
kunskap om detta fält som vi vet kommer att fortsätta att kräva 
mer omvärdering och omkullkastande av det vi tror att vi vet. 
Mer mod, engagemang och närvaro. 
Inte helt enkelt. 
Men helt nödvändigt.

här civilisationen. För att det funkar inte, folk sitter och skär sig, 
det är nåt som inte stämmer liksom, så enkelt ser jag det. 
Å: I andra civilisationer finns det väl andra självdestruktiva 
beteenden. Jag tror att det självdestruktiva är nödvändigt. 
I: Absolut!
Å: Vi kan inte hitta nån fläck på vår jord eller ens i rymden där 
vi kan klara oss utan självdestruktivitet. 
Ca: Men det ökar ju …
Å: Ja att skära sig ökar.
Ca: Då måste det ju vara nånting som är fel som föder det. 
Å: Jag tror att vi måste kunna tänka oss en bättre värld inom 
ramen för den civilisation vi har annars kan vi lika gärna dra 

nånting gammalt över oss. 
M: Jag tycker att vi skulle kunna göra så att vi jobbar bara tre 
timmar om dagen och resten av tiden -
Å: Så bara skär vi oss. 
(skratt)
M: Hälften av tiden så bara umgås vi med varandra och andra 
hälften av tiden försöker vi självförverkliga oss.
Ca: Det finns ju jätte många som har visioner om hur vi kan leva 
liksom, det finns jätte många som gör saker också, det är bara 
det att folk inte vet om dom. 
Cl: Saker som kan fungera eller, på riktigt? 
Å: Hur hittar man dom? 

Ca: Jag känner jätte många. 
E: Ja, man måste ju ändå (puhhh). Man måste ju leva sitt eget liv. 
Å: Hitta något som funkar. 
E: Oavsett om man tror på den här civilisationen eller inte så 
måste man ju ändå leva sitt liv.
I: Absolut, det är en helt annan -
E: Eller man kan ju ta sitt liv som en protest och säga att jag vill 
inte ingå i det här. 
Å: Det är den ultimata konsekvensen.
E: Men om man nu ska leva så måste man ju göra det. 
I: Ja precis. Det är ju snarar det som är projektet nu - Hur ska vi 
egentligen kunna ingå? Att vi måste ju överleva här nu, det här 
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28 sept Förest Vännäs Öppet kvälls arr ABF, LO, Ikaros 30 33% unga
29 sept  Förest  Skellefteå Förebygganderåden Fritidskontoret, ABF, LO 85 10% unga
29 sept  Förest  Skellefteå Öppet kvälls arr Fritidskontoret, ABF, LO 30 66% unga
30 sept  Förest  Nordmaling Artedieskolan åk 9 ABF, Nordmalings förs 100 95% unga
  6 okt RS  Avesta  Domarhagskolan, gymn. IFO, Domarhagskolan 55 90% unga
11 okt RS  Västerås BUN-UN Västerås BUN/UN-staben 25
  2 nov   Förest Västerås Personaldag Carlforsska 80
  9 nov  RS Skinnskatteberg Gemensam temadag Skinnskattebergs fhsk  120 75% unga
16 nov  RS Kungsgården  Fortbildning, inbjudna Ovansjö Församling 60
16 nov  RS Kungsgården  Öppet arr Ovansjö Församling 70 25% unga
22 nov Förest Borås Lärarprogrammet Högskolan 220
22 nov Förest Varberg Lärarprogrammet Högskolan 70 
28 nov Förest  Solna Sgt Martin/Lövströmska Gymn.  Rädda Barnen 70 80% unga
28 nov RS Förest + Panel Stockholm Måndagsträffar, Öppet Rädda Barnen 150 10% unga
29 nov RS Tyresö Öppet arr, föräldrar Tyresö församling 50 10% unga
  5 dec RS Kiruna Fortbildning Soc.tjänsten IFO, Skolan 120
  5 dec RS Kiruna Öppet arr Unga Örnar 10 90% unga
    S:a 2005 3845 50% unga
2006
17 Jan  Förest  Åsljunga  Fortbildning  Klippans Församling 50  
31 Jan  2 förest  Västerås Temadag ABB Industrigymnasium 100 90% unga
20 Mars  Förest  Västerås Temadag Waldorfgymnasiet 30 90% unga
21 april RS Tällberg Fortbildning Försäkringskassan 50
21 april  Förest Malung Öppet arr Malungs Förs, Fritidsgård  50 90% unga
12 maj  Förest Västerås Temadag IT Gymnasiet  100 90% unga
18 maj RS Helsingborg Nätverkskonferens Psykiatrin Malmö 200
11 juni  RS Riddarhyttan Workshop@WORK TEATERMASKINEN 20
30 okt RS*  Österbybruk Fortbildning  Östhamma skolområde  75
  1 nov RS* Hallstahammar Fortbildning  Kantzowska Gymnasiet 100
  1 nov RS* Skinnskatteberg Fortbildning Skinnskattebergs Kommun  100 
  2 nov RS Västerås Öppet arr ABF, Studieförbunden i samverkan 10 100% unga
 *föreläsning inställd pga sjukdom)  S:a 2006 885 30% unga

2007
  3 april  RS  Stockholm Fortbildning Stockholms Stift 40
  3 april  RS Uppsala  Fortbildning Kultur & Fritid  70
  4 april  RS  Vännäs Öppet arr Ikaros ABF Vuxenskolan  20 90% unga
23 april  RS  Klippan Temadag Klippans församling 100 95% unga
23 april  RS  Klippan Öppet arr Klippans församling 25
24 april  RS Kristianstad  Öppet arr Barbacka 50 10% unga
29 maj  RS Malmö  Öppet arr New City 50 25% unga
22 aug  DS** Riddarhyttan **Delgivande Seminarium Teatermaskinen 45 10% unga
28 aug  RS Söråker, Timrå Fortbildning, inbjudna NBV, Söråkers Folkets Hus 50
1 sept  RS Finnåker Rock For Moc Västerås Stift 100 95% unga
2 sept.  RS Stockholm Utbildning f tjejgr. ledare/Coacher  United Sisters Sthlm/Uppsala 40 75% unga
8 okt RS Malmö Utbildning f tjejgr. ledare/Coacher  United Sisters Malmö 40 75% unga
1 nov RS Skinnskatteberg Ungdomshuset STURE Skinnskattebergs Kommun 50 75% unga
    S:a 2007  680 50% unga

är ju det enda som finns - och det är ju tragiskt.
Å: Jag tycker att materialismen är ett mycket större problem än 
språket. 
I: Jag tror att det verkligen sitter ihop.
E: Nu har vi snöat in ganska mycket på språk, finns det fler saker 
som ni tycker att vi borde prata om? 
M: Finns det inte två alternativ om vi diskuterar upphörande av 
skärande? Antingen så gör vi totala politiska förändringar eller så 
introducerar vi andra alternativ till att skära sig. 
Å: Eller så accepterar vi det.
E: Och värderar det, alltså jag menar att låta det betyda något 
istället för att låta det vara meningslöst. 

Å: Respekterar det. 
E: För det betyder ju något för den som gör det, om man då 
försöker ta ifrån den personen betydelsen av det, kan inte 
självföraktet komma väldigt mycket ur det? Ur stigmatat. 
Å: Det tror jag också.
M: Skam och skuldkänslor är ju jättejobbigt. 
E: För det är ju ingenting man känner inför sitt eget handlande 
utan inför omgivningens reaktion på det. 
Å: Men du sa ju det att en lösning skulle vara, eller rättare 
sagt: Det är ingen lösning att försöka ta bort det. Vi ska inte 
fokusera på skärandet, utan på hur den människan har det, 
hur den mår, vad den tänker, vad den känner. Det ska vara vårt 

fokus, då måste ju också lösningen, om det finns nån, finnas där. 
Sen kan ju folk hålla på att skära sig tills dom blir alldeles som 
korsstygnsbroderier. Det är väl tråkigt, det kanske är tragiskt. 
Men vem är jag att säga att det här är fel? Det där är bara nån 
larvig moralism, så varsågod världen är full av rakblad! Men det 
är inte det som är intressant utan det intressanta är: Hur har 
du det? Hur känner du dig? Om vi inte säger jag förstår, utan 
istället säger, nej, jag förstår inte; berätta mer, förklara för 
mig, förklara förklara, och sen håller fast vid det. Jag tror att 
språket är vårt enda sätt att livet blir något sånär medvetet, när 
vi kan börja lyssna på vad en annan ... Alltså språket är bara till 
en glädje när vi lyssnar och inte när vi pratar själva.

 Cl: Vad händer sen när man ställt alla de här frågorna och fått 
alla de här svaren? Händer det nånting då?
Å: Det vet jag att det gör. Det kan jag tycka att jag känner mig 
väldigt övertygad om för att annars hade jag tagit livet av mig 
faktiskt, det kan jag lova. Jag har ju ändå valt ett jobb där mitt 
enda verktyg är språket.
Jag tror verkligen på det och jag har sett det så många gånger 
att det har skett fantastiskt, mirakulöskt goda resultat. ”Jag 
har fått tala om mig och mitt och du har lyssnat så länge och så 
tålmodigt. Det känns helt annorlunda. Jag har upptäckt helt nya 
saker.”
Cl: Fast det tar ju ett tag innan man får komma dit. 



48 49

APPENDIX 2

FÖRELÄSARE

• Britta Alin-Åkerman, psykoterapeut och professor i pedagogik
”Sårbarhet hos ungdom - hur kan vi som medmänniskor förstå 
självdestruktivt beteende? 
2004 Riddarhyttan 18/5-04

• Peter Waara Sociolog och Ungdomsforskare vid Luleå tekniska 
Universitet. 
”Ungas utsatthet i det individualiserade samhället” 
2004 Riddarhyttan 12/8
2005 Övik 3/5, Umeå 4/5, 2x Vännäs 27/9, Vännäs 28/9, 
2x Kungsgården 16/11, 2x Kiruna 5/12
2007 Vännäs 4/4, Söråker 28/8, Skinnskatteberg 1/11

• Susanne Birgegård-Pelling 
”Ungdomar med Självskadebeteende, orsaker och behandling
2004 Västerås 8/11

• Gabriel Cizinsky, basenhetschef Vuxenpsykiatri Västerås
”Mår unga sämre idag och i så fall varför?”  
2004 Västerås 10/11 
2005 Västerås 11/10

• Marianne Lundahl, psykolog och psykoterapeut.
”Ungdomar med Självskadebeteende, orsaker och behandling” 
2005 Sala 2/2, Uppsala 7/3, Västerås 14/3

• Sara Ekman, skapare av hemsida om självskadebeteende
”Orsaker, funktion och bemötande ur ett självskadeperspektiv” 
2005 Sjövik 15/3, Skillingaryd 23/5

• Emanuel Söderberg, projektledare TEATERMASKINEN
”Bakgrund, metod, genomförande och erfarenheter av Projekt 
JAG SKÄR” 
2006 Riddarhyttan 11/6

• Elin Hedén, Tjejjouren Ronja, Västerås
”Självdestruktivitetens orsaker och funktion hos dem som söker sig till 
tjejjouren, hur vi bemöter dem och visar vägar att förändra sin situa-
tion” 
2006 Västerås 2/11

• Maria Chowdhury & Jenny Wikman, X-ist, Kvinnoforum
”Gender och empowerment: hur påverkar det (o)hälsan?”
2005 Stockholm 14/4

• Åsa Björkman, Överläkare i psykiatri, medlem i referensgruppens 
yttre cirkel:  ”Vad får man ut av att skära sig? - Psykiatriska aspekter 
på självskadebeteende”
2004 Riddarhyttan 26/2
2005 Stockholm 16/4, Panelsamtal Stockholm 28/11
2006 Tällberg 21/4 (30/10 & 1/11 inställt p g a sjukdom)
2007 Stockholm 3/4, Uppsala 3/4, Riddarhyttan 22/8 

• Elin Pietras, X-ist, Kvinnoforum.
”Makt och handlingsutrymme: hur påverkar det (o)hälsan?”
2005 Borlänge 22/4

• Juhani Seppänen, författare och företagsläkare (FIN)
”The hammer that moves the arm” 
Föreläsningen baserades på hans essäbok ”Hullu työtä tekee” (The 
Working Lunatic) som har orsakat en livig debatt i Finland sedan den 
publicerades 2004.
2005 Riddarhyttan 10/8

• Maria Chowdhury, X-ist, Kvinnoforum
”Makt och handlingsutrymme: hur påverkar det (o)hälsan?”
2005 Avesta 6/10, Skinnskatteberg 9/11, Panelsamtal Stockholm 28/11, 
Tyresö 29/11

• Magnus Karlsson, Studierektor vid Sociologiska Institutionen Lunds 
Universitet
”Om rädslan att misslyckas”
2006 Helsingborg 18/5
2007 Klippan 23/4, Kristianstad 24/4, Malmö 29/5, Malmö 8/10 

• Lotta Vilde Wahl, gender & empowermentkonsult, föreningen Zora
”Mera makt och handlingsutrymme!”
2007 Finnåker 1/9, Stockholm 2/9

Å: Ja men gud! Det tar ju år!
Cl: Jag tar livet av mig om ni inte gör något åt saken. Då säger 
de: ”Okej, då kanske vi har en liten plats här om två veckor.”
E: Och nåt litet piller så länge. 
Å: Eller elchocker, eller du kan få ligga i bälte här medans vi 
väntar.
E: Det vore ju skönt!
Cl: Det finns inte resurser så man kanske inte ska ställa för 
många frågor.
M: Jag tänkte, om man ställer sig frågan: Hur ska vi reagera på 
att folk tatuerar sig egentligen? 
Vissa kan ju uppleva motiven väldigt stötande, och personen 

i fråga till och med både blir väldigt missnöjd eller ångrar sig 
efter några år. Rent framtidsmässigt, är inte det lika? Som att du 
har skadat dig och att du kanske får ärr och det ser väl kanske 
lite stötande ut just för tillfället men i det stora hela så landar 
det väl på samma problematik.
E: Det oåterkalleliga.
Å: Man märker sin kropp. 
E: Men nu menade du tidigare att allting är oåterkalleligt?
M: Ja.
Å: Läsningen är också tatuerad.
E: Om jag säger bluttan blä nu så kommer det att förfölja mig i 
resten av mitt liv?

Å: Ja, det är tatuerat nu i dina celler. 
E: Fan också!
Å: Du skulle ha tänkt på det innan Emanuel. 
I: ”Tänkt på det innan” är väl också tatuerat i ditt ... Om jag 
tänker att nu så ska jag slå ihjäl Emanuel så har jag ju nästan 
gjort det. Det är ju lika tatuerat i mig som -
Å: Näe, du måste kunna skilja på känsla och handling. 
M: Tänkte du känslan för att du verkligen ville det eller? 
I: Fast det spelar en jävla roll att jag vill det. 
M: Då måste du fråga dig: Varför gjorde du det inte?
I: Det är ju också nånting som är oåterkalleligt, allting är ju på 
det viset, tankar också.

M: Nej inte återkalleligt men du kan göra nånting åt det. Fan, 
det fanns ingen bra anledning att inte slå ihjäl Emanuel. När du 
låtit honom leva så kan du ju fortfarande -
Å: Nu har det verkligen ballat ur här Emanuel, nu ligger du illa 
till.
E: Nu ska ni slå ihjäl mig för att jag sa bluttan blä, det känns ju 
lite hårt.
Å: Snacka om konsekvens.
I: Men tanken är också en handling om man ser det på det viset. 
Som du sa att det har redan hänt nånting innan du skär dig. Det 
som händer i din kropp har redan hänt, sen så är det klart att 
det har större betydelse om jag slår ihjäl någon eller om jag inte 
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APPENDIX 3

PRESS

Datum  Media Rubrik

2004-05-18 .................TV4 Mälardalen.......................................................................... Nyheterna
2004-05-22 ................Bergslagsposten.......................................................................... Varför väljer unga att skada sig själva?
2004-08-12.................SVT Tvärsnytt ............................................................................. Nyheterna
2004-09-05 ................www.POETER.se ........................................................................ Självskärning – ungdomar mår allt sämre 
2004-11-11...................Västerås Tidning......................................................................... Dag om ungdomar som skär sig
2004-nr 8....................Västmanna Kontakt.................................................................... De som skär sig är inte sjuka
2004 nr 4 ...................Kombi ......................................................................................... De som skär sig är inte sjuka
2005-02 ......................Skolvärlden................................................................................. Seminarium om psykisk ohälsa
2005-02-07.................Västmanlands Läns Tidning ......................................................När allt exploderar…
2005-02-14 .................P1 Livskraft ................................................................................. Jag skär sönder mitt enda jävla liv
2005-03-10.................Kyrkans Tidning ......................................................................... Starkt om utsatthet
2005-03-19 .................Dala-Demokraten ....................................................................... Skrämmande många unga skär sig
2005-03-20 ................Västerås Tidning......................................................................... Unga som skadar sig själva
2005-05-06.................Västerbottenskuriren ................................................................. Stor press på unga att vara lyckade
2005 nr 2 ....................Folkhögskolan ............................................................................ Jag vill inte skära!
2005-09-30 ................Norra Västerbotten..................................................................... Om unga som skadar sig själva
2005-10-07 .................Avesta Tidning............................................................................ Väldigt realistisk. 
2005-10-10 .................Dala-Demokraten ....................................................................... Starkt om unga som skadar sig själva 
2005-12-07 .................Norrländska Socialdemokraten .................................................Att inte duga till 
2006 nr 14...................Lärarnas Tidning ........................................................................ Pjäs om unga som skär sig sätter spår
2006 ...........................Goda Idéer -Ett magasin från Arvsfondsdelegationen ............. När smärtan är en del av livet
2007-08-22.................TV4 Mälardalen.......................................................................... Nyheterna
2007-08-28 ................Svenska Dagbladet ..................................................................... Skönhetsjakten skadar de unga 
2007-08-29.................TV4 Mitt...................................................................................... Nyhetsmorgon

APPENDIX 4

20040418 
PRESSMEDDELANDE för Pilotprojekt ”JAG SKÄR”             

Vi upplever hur ungas psykiska ohälsa växer. 
Vi ser larmrapporterna om det ökande antalet tjejer som söker 
vård efter att de skadat sig själva. 
Vi anar ett stort mörkertal av killar som skär sig.
Vi har beslutat oss för att undersöka vad det är frågan om. 
Undertecknade formerar därför en referensgrupp till Pilotpro-
jekt ”JAG SKÄR” som syftar till att lyfta upp ungas psykiska 
ohälsa till diskussion. 

Teatermaskinen producerar en monolog om ungas självde-
struktivitet i nära samarbete med unga människor med er-
farenhet av själföraktets språk och mekanismer. Denna inre 
cirkel i referensgruppen gör att projektet bottnar i unga män-
niskors verklighet. Det är ungas erfarenheter som utgör basen i 
projektet, manuset till föreställningen bygger på intervjuer.  

I höst kommer vi att lyfta ut ett Resande Seminarium med 
Föreställning, Föreläsning och Diskussion, om ungas psy-
kiska ohälsa, av unga, för unga.  Premiären kommer att ske 
på Motstånds- och folkbildningsfestivalen 11-14 augusti i Rid-
darhyttan. Redan den 18 Maj genomför vi en Informationsdag 
på Korsväg Riddarhyttan. Ni inbjuds härmed att närvara vid 
förhandsvisningen av monologen samt föreläsning med Britta 
Alin-Åkerman, psykoterapeut och professor i pedagogik. 
Det Resande Seminariet riktar sig dels till ungdomar i gymna-
siet och åk 9 dels till de yrkesgrupper som möter dessa ungdo-
mar i sitt arbete, samt utbildningarna för desamma.

Genom Teaterns möjlighet till känslomässig förståelse och före-
läsningens teoretiska fördjupning vill vi föra upp ungas psykis-
ka ohälsa till ytan och skapa en diskussion utifrån unga män-
niskors realitet. Vi hoppas att ni vill delta i den diskussionen.

Åsa Björkman, Överläkare, Länspsykiatri Västerås 
Agneta Åkerlund, Sjuksköterska, Länspsykiatri Västerås
Bertil Skog, Socialförvaltningen, Skinnskattebergs Kommun
Jan Larsson, Folkhälsoenheten Landstinget Västmanland
Kristina Vaher, Gymnasielärare, Rädda Barnen, Fagersta
Birgitta Bruneflod, Gymnasielärare, Rädda Barnen, Fagersta
Karina Emriksson, Vårdare, BAS Psykiatri Västerås
Katarina Gustavsson, Vårdare, BAS Psykiatri Västerås
Lena Bergquist, pressekreterare, Västerås Stift av Svenska 
Kyrkan
Mattias Hammarbäck, Inre Cirkeln
Mikael Andersson, Inre Cirkeln
Clara Lindstedt, Inre Cirkeln
Carolina Lindstedt, Inre Cirkeln
Lisa Eriksson, Inre Cirkeln
Mattias Manninen, Inre Cirkeln

Emanuel Söderberg, producent, Teatermaskinen

gör det men det spelar ju roll i resten av mitt liv att jag känner 
hat till exempel. 
Å: Att han har väckt ditt hat, det är ju det som redan har hänt.
I: Men det är ju också en väldigt linjär tidsuppfattning att det 
är så. Att det vi gör, det spelar roll jämt. Men om vi skulle ha 
en mer cirkulär tidsuppfattning så är det så att det som händer 
nu, det händer nu och händer det nästa gång så händer det inte 
igen utan det händer också. När vi hade ett jordbrukssamhälle så 
fanns det en starkare cirkulär tidsuppfattning, att om jag missar 
nånting den här sommaren så gör jag det nästa sommar. 
Å: Med skörden ja. 
I: Men om jag missar nånting så är det tid som försvinner, det är 

en klocka som tickar iväg bakom oss, det är ingenting som pågår 
och sen dör jag.
Å: Vi lever fortfarande i cykler. Men det finns ju mycket i den här 
civilisationen som älskar det linjära. Vi lever ju i en kultur som 
idealiserar det linjära tänkandet. 
I: Ska vi ta en liten paus?
E: Det känns lite oåterkalleligt med det här regnet.

•••
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APPENDIX 5 
Litteratur & Info

Här är något av den litteratur och information som 
tangerat den här processen, naturligtvis är det inte 
en fullständig samanställning, men det är några tips 
för den som vill veta mer, se även hänvisningarna i 
respektive artikel i skriften. 

Armando Favazza: 
Bodies under Siege, Self-Mutilation and Body Modification in 
Culture and Psychiatry (1996) 
The Johns Hopkins University Press, Baltimore

Allmänna Barnhuset 
www.barnhuset.com
Unga som skadar sig själva 
- En belysning av forskningsläget (2004)
Rapport från mitt hjärta. 
Här berättar flickor och pojkar i noveller, dikter och serier om 
sin livssituation (2004)

Barnsäkerhetsdelegationen
Barns skador i Sverige 
- Barnskadeatlas med frekvenser och trender på 
nationell-, län- och kommunnivå 1987-2000 
SOU 2002:99 
www.regeringen.se/sb/d/187/a/2719
Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling 
SOU 2003:127 
http://www.regeringen.se/sb/d/188/a/2584 

BRIS årsrapporter 
www.bris.se

Centrum för folkhälsa 
Epidemiologiska enheten 
www.folkhalsoguiden.se
Yvonne Forsell, Christina Dalman: 
Psykisk ohälsa bland unga 
Rapport 2004:6

NASP 
- Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för 
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa    
www.ki.se/suicide

Rädda Barnen 
www.rb.se
Årsrapport för Rädda Barnens Föräldratelefon 
www.shop.rb.se

SFPH 
www.sfph.se
Per Wallroth och Susanna Åkerlund: 
Hål i huden – flickor som skär sig (2002)
Ta barn på allvar nr 15: Ungdomar som skadar sig själva

Socialstyrelsen 
www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2004/8592/2004-123-41.htm
Vad vet vi om flickor som skär sig? (2004)

Statens folkhälsoinstitut 
www.fhi.se

APPENDIX 6 
Här kan du söka stöd

• Någon du litar på. Vem det än är.

• Nationella hjälplinjen: 
020-22 00 60 
www.nationellahjalplinjen.se

• Bris, Barnens hjälptelefon: 
0200-23 02 30  
eller Bris-mejlen på 
www.bris.se

• Bris vuxentelefon om barn: 
077-150 50 50 

• SPES, Suicidprevention och efterlevandes stöd: 
08-34 58 73 
www.spesriks.com

• Jourhavande präst: 
112 

• Jourhavande medmänniska: 
08-702 16 80 eller 0771-900 800

• Jourhavande kompis: 
020-22 24 44 

• Rädda Barnens föräldratelefon: 
020-786 786 eller Föräldramejlen på 
www.rb.se/sv/stodorad/Foraldramejlen

• Den psykiatriska mottagningen på din hemort 
– se telefonkatalogen. 

• Tjejjouren i din region 
– se telefonkatalogen

Arvsfonden stödjer ideella organisationer och andra fri-
villiga sammanslutningar som vill pröva nya idéer för att 
utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer 
med funktionshinder på deras egna villkor.

Arvsfonden stödjer verksamhet som stärker barns, 
ungdomars och funktionshindrades ställning i samhäl-
let. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, 
jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk 
och kulturell integration.

FN:s barnkonvention är grundpelaren i arvsfondens 
satsning på barn och unga. Alla beslut och all verksamhet 
utgår från den.

Arvsfonden stödjer också utvecklingsprojekt inom om-
råden som vi inte kan förutse idag. Vi vill ge organisa-
tionerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla 
verksamheten inom olika områden. 

Allmänna arvsfonden inrättades 1928 när riksdagen beslutade 
att avskaffa arvsrätten för kusiner och avlägsnare släktingar. 
Om en avliden person saknar make eller närmare släktingar och 
inte har skrivit ett testamente, tillfaller egendomen arvsfonden. 
Arvsfonden kan också få egendomar genom gåva, testamente 
eller försäkring.

Tel. 08-405 10 00
arvsfonden@social.ministry.se
www.arvsfonden.se
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Därför bor vi i glesbygd.
Därför bygger våra pjäser på forskning.
Därför turnerar vi i hela landet. 
Därför skapar vi en internationell mötesplats.
Därför ställer vi frågor utan att veta svaren.

Vi har vår bas i Riddarhyttan 
Norra Västmanland.

Skräppbo skola
730 91 Riddarhyttan

0222 - 131 61
070 681 14 81

www.teatermaskinen.com
teatermaskinen@teatermaskinen.com

APPENDIX 7

TEATERMASKINEN

Ett annat sätt att producera scenkonst.
Ett annat sätt att delge kulturen/scenkonsten till nya grupper. 

APPENDIX 8

TEATERMASKINENS MONOLOGER

Vi har sedan starten 1997 producerat 15 monologer kring äm-
nen och teman som vi tycker är viktiga att ta upp och diskutera, 
ämnen som fortfarande är tabubelagda eller placerade bakom 
statistiska undersökningar för att på så sätt ge kropp och röst 
åt vad vi kallar Tystade berättelser.

Föreställningarna efterföljs av en diskussion kring temat där 
vi tillsammans kan driva frågan vidare. Till föreställningarna 
kopplar vi ofta in föreläsare som har en större sakkunskap för 
att på så sätt få en teoretisk fördjupning till samtalet. 

Vi har även gjort föreställningar på initiativ av andra organi-
sationer som t ex Älskling måste jag slå ihjäl dig, sa han - om 
barn i misshandelsförhållanden tillsammans med Kvinnojour-
en i Västerås eller Vi håller inte käften - om rasism och främ-
lingsfientlighet som togs fram för Kontaktnätets turnésatsning 
kring temat.  

Vilken är kulturens uppgift i vår tid?
Vad innebär globaliseringen, regionalpolitiken, migrations-
strömmarna och segregeringen för scenkonsten?
På vilket sätt ska kulturen förhålla sig till människors dröm-
mar, konflikter och motsättningar i arbetsliv och på fritiden? 
För oss är dessa frågor fundament i vår verksamhet.
Vi ser i scenkonsten och kulturen en möjlighet att skapa förut-
sättningar för förändring och demokrati.
Vi ser behoven av öppna mötesplatser där vår tids frågor kan 
diskuteras med scenkonsten som medel.
Vår utgångspunkt är att kulturen måste relateras till sin samtid 
och att scenkonsten behövs för att utforska våra villkor som 
människor.
Vi erbjuder alternativa sätt att arbeta med angelägna frågor i 
arbetslivet och på fritiden.
Vi producerar scenkonst med målsättningen att skapa förut-
sättningar för demokrati, utveckling och förändring.
För oss är det viktigt att kulturen förhåller sig konstnärligt, 
socialt, ideologiskt och öppet mot samtiden.

DEN VACKRASTE PRINSESSAN
– om sexuella övergrepp på barn

Vi vill ta upp och visa den så obeskrivliga kränkning det inne-
bär att vara utsatt för sexuella övergrepp som barn. Monologen 
visar och berättar helt utifrån barnets perspektiv. 

FÖRELÄSNING 
Vad innebär det för ett barn att vara utsatt för 
övergrepp?

”Jag vill på ett bra och effektivt sätt, sprida kunskap och för-
ståelse om detta svåra och känsliga ämne.”

Berit Engman, författare och föreläsare

”Det är en mycket stark, välskriven och skickligt framförd 
monolog som ger barnets perspektiv på utsattheten, på ett sätt 
som inte är möjligt i en föreläsning.” 

Nea Mellberg, Fil.Dr i sociologi, 
Umeå universitet.
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EN DUM BLONDIN
– om unga tjejers kroppsuppfattning

Under de senaste decennierna har kroppen fokuserats på ett 
helt annat sätt än tidigare. Det har blivit betydelsefullt att 
kontrollera sin kropp, sin vikt och sitt utseende. Kroppen har 
exploaterats i massmedia, reklam, veckotidningar mm, utan att 
någon bryr sig om människan bakom.

Skönhet, utseende och kropp har blivit omsättningsbara varor 
på både den sociala och yrkesmässiga marknaden. Dagligen 
läser unga kvinnor i veckotidningar hur man ska se ut, hur man 
ska vara och hur mycket man ska väga. 
Monologen handlar om en ung tjej som inte  klarar av att leva 
upp till de förväntningar och ideal som hon omges av. Hur 
måste man se ut och hur måste man bete sig för att kunna bli 
älskad. 

Föreställningen tar upp saker som: 
Utseende, ätstörning, sexobjektsideal

DELETE 
- om ungdomsarbetslöshet och de utestängda

”Dom sa jag kunde välja själv, 
men dom sa inte hela sanningen” 

En ung människa utan ekonomisk stabilitet.
Vilka valmöjligheter har han?
Vilka får vara med och bygga samhället?
På vems villkor får han leva?

Delete lyfter fram frågor kring arbetslöshet och alienation, 
trygghet och våld i dagens Sverige.

”Tanken är att Delete ska fungera som diskussionsunderlag 
och när jag hör politikernas kommentarer i den debatt som 
följer efter föreställningen blir jag ännu mer övertygad om att 
den lyckats med något viktigt. [...]
Delete sätter fingret på klyftorna mellan makthavare och 
unga arbetslösa. Delete visar hur långt avståndet kan vara 
mellan de tryggt anställda och de otrygga som än så länge 
står utanför.”

Fredrika Hillervik, Dalarnas Tidningar

ÄLSKLING, 
MÅSTE JAG SLÅ IHJÄL DIG, SA HAN
– om barn i misshandelsförhållanden

Pjäsen är ett samarbete mellan TEATERMASKINEN och 
KVINNOJOUREN i Västerås. 
Föreställningen fokuserar på barnets upplevelser av att växa 
upp med våld på den plats som självklart borde vara den 
tryggaste - hemmet.

”Att vara vittne till våld och ständiga hot mot mamma och på 
olika sätt försöka skydda henne, att försöka avleda bråk - och 
när detta misslyckas - ta på sig skulden, påverkar givetvis 
barnen på olika sätt.  Att vara osynliggjord och inte få berätta 
om denna familjehemlighet innebär för många barn att leva 
med ständig ängslan och med tankar om vad som kan hända 
hemma då barnet inte finns där ... 
I de diskussioner som följer på våldshandlingar som begås av 
barn och ungdomar glöms alltför ofta bort hur barn faktiskt 
lär sig att hantera konflikter. Det fiktiva våldets påverkan dis-
kuteras ofta och detta måste ses som ett svek mot de barn som 
i sin verklighet lever på en våldsarena. Vi vuxna kring barnet 
måste våga fråga hur de egentligen har det i sin verklighet.” 

KVINNOJOUREN, Västerås.

VI HÅLLER INTE KÄFTEN
– om rasism och främlingsfientlighet

Hur fungerar rasismen idag? 
Föreställningen utgår från denna ganska enkla frågeställning. 
Svaret är däremot betydligt mer komplext. Föreställningen 
vill bidra till en diskussion som tar rasismen på allvar. 
Som inte reducerar ett centralt samhällsproblem till en fråga 
om privat moral. 

”Vi håller inte käften är ett friskt och utmanande inlägg i de-
batten om det mångkulturella Sverige. Den är dessutom en 
värdefull inspirationskälla vid seminarier och inte minst vid 
utveckling av mångfaldsarbetet på arbetsplatser.”

Karin Tilly, Jämställdhetsexpert 
Länsstyrelsen Västmanlands län
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HEMVÄNDAREN
– om glesbygden, drömmarna och livet

Sverige spricker. Delar av landet utarmas,
storstadsregionerna fylls. På landsbygden bilas hus ner,
samtidigt som städernas bostadsköer växer.
Överhettade regioner, avkylda områden.
På många håll i glesbygden sker stora satsningar.
På vad?
För vem?

Hemvändaren är en monolog om en man 
som återvänder efter en tid i staden.
Vad vänder han tillbaka till?
Vad har han lämnat?
Vad ser han och hur blir han sedd?
Hur ser landsort och
storstad på varandra?
Vilka drömmar är möjliga i vår tid?
Vad är ett liv?

”Jag vill se mer av den här typen av teater. Som inte väjer 
för att vara tydlig och våga stå för en åsikt. Samhället idag 
behöver både Teatermaskinen och Hemvändaren. Många fler 
behöver se Hemvändaren inte bara i gles- bygden utan kanske 
mest i stan, ja till och med i regeringskansliet”

Lars-Gustav Eriksson, ABF

UNDANTAGSTILLSTÅND 
- om tjänstemannarollen och vår syn på ”de andra”

FÖRESTÄLLNING 
Undantagstillstånd 
- om tjänstemannarollens inneboende motsättningar mellan 
dels personlig övertygelse och yrkesmässiga ramar eller lagar 
och dels yrkesrollens konflikt mellan ekonomiska ramar och 
lagstadgade mål. Föreställningen gestaltar en student på väg ut 
i arbetslivet som tänker sig att arbeta på migrationsverket.
Vilka är förutsättningarna för den goda viljan 
i tjänstemannarollen?
Hur avgörs vår syn på ”de andra”?
Vad innebär det att vara vattendelare mellan innanför 
och utanför?

Föreställningen turnérar som del av ett resande seminarium med :

FÖRELÄSNING 
av Eva Norström, etnolog ”Människan Tjänstemannen” 
I doktorsavhandlingen I väntan på asyl. Retorik och praktik 
i svensk flyktingpolitik undersöker hon hur lagtolkarens ar-
betsmiljö och praktiska hantverk på avgörande vis inverkar på 
asylpolitikens tillämpning.
 
DISKUSSION 
”Att röra sig i ett minerat fält”

Dessutom kan vi göra heldagsseminarium där vi kopplar ihop 
Undantagstillstånd med Delete för att gestalta båda sidorna av 
temat “Innanför och utanför i en gränslös värld”

DOKUMENTAT I ON




