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Abstract 

Author: Anita Bruzelius & Karolina Magnusson 
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women´s self-harm behaviour. [translated title] 

Supervisor: Marie Eriksson 
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The aim of this study was to examine self-harming women’s own experiences. To 

try and raise understanding and awareness about how they themselves create their 

identity and meaning round the self-harming behaviour. Our three questions were; 

how do the young women conceive society’s reactions on their self-harming 

behaviour? Do the young women express an imposed or self-elected alienation? If 

so, in what way? In what way do the young self-harming women construe their 

own identity in relation to the self-harming behaviour?  

We have used a narrative approach when we have examined the blogs as life 

stories in the sense that all our lives and everything in them is a story by 

definition. We have examined the parts of the blogs we selected as whole units to 

begin with, we separated the different parts from each other first when we were 

familiar with the material. The analysis then had an interpersonal aim to find out 

the function and relation in what was written. That does not exclude the use of 

both form analysis or the analysis of content with we also have used side by side 

throughout our analysis.  

   Our results show that this subject matter has several layers and so is a complex 

area that would benefit from more research with the young women´s perspective 

at hand. The young women describe several interesting interpretations on how 

their society comprehends them. They often feel judged and have to struggle with 

deciding if and when to show who they really are, both in regards to their bodies 

and inner self’s. This stigmatisation is apparent throughout all of our material. The 

young women also express that they feel forced into roles that they on the one 

hand have chosen but on the other hand don’t want to stay in. The women also 

express a desire to belong in the normal society like an equal. In addition the 

women express that they construct their identity both within themselves to make 

sense of their chaotic emotions, but they also experience that their society is a big 

part in their identity making process. Society’s expectations on them force them to 

take one of a few available routes in their identity making. In our results a few of 

these are visible the two most apparent is a dichotomy between victim and 

antagonist, these two positions don’t appear separately but is often visible in the 

same segments of the texts.  

 

Keywords: self harm, self injury, cutting, self cutting, identity, identity making, 

meaning, meaning making, experience.  

 

Nyckelord: självskada, självskadebeteende, upplevelse, identitet, 

identitetsskapande, mening, meningsskapande. 
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Våra varmaste tack… 

 

Vill vi ge till de unga kvinnor som så öppenhjärtligt, generös och vackert delar 

med sig av sina texter på internet. Ni har berört oss in i hjärtat fått oss att skratta 

och gråta. Vi önskar er inget annat än det bästa! 

 

Vill vi ge till vår handledare Marie Eriksson för allt stöd och hjälp med texter.  Du 

har varit guld värd och dina hejar rop har lyft oss när allt känts tungt! 

 

Vill vi ge våra familjer för allt stöd ekonomiskt, praktiskt och psykiskt. Utan ert 

stöd hade vi aldrig fått ihop allt! 

 

Vill vi ge varandra! Vi hade aldrig träffats innan uppsats arbetet satte igång men 

genom många skratt och att vara öppna och ärliga mot varandra har arbetet flutit 

på bra och en vänskap vuxit fram.  

 

Anita Bruzelius & Karolina Magnusson 
Stockholm/Besagöl 25/8-2012  
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1. Inledning 

 
Andra gången jag försökte begå självmord var vid tolv års ålder. Jag satt gråtande på 

badkarskanten med pappas rakhyvel i handen. Ännu hade jag inte upptäckt hur man 

pillar ut rakbladen (Berny Pålsson, Vingklippt ängel 2007). 

 

Unga kvinnor som skadar sig själva har blivit ett uppmärksammat ämne det 

senaste decenniet. Ämnet diskuteras livligt i både forskningssammanhang och i 

populärkulturen. Det publiceras fler och fler självbiografier av personer som har 

tagit sig igenom sitt självskadebeteende. Böcker där de beskriver sitt lidande och 

livet som självskadare, citatet ovan kommer från just en sådan bok. Unga 

människor som idag mår dåligt och skadar sig själv blir allt fler vilket 

Socialstyrelsens rapport skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2008 

(2009) visar. Rapporten visar på en ökning bland vårddygn av unga kvinnor som 

har självskadat under 2000-talet.  

 

Historisk överblick 

Självdestruktivt beteende är inte ett nytt fenomen. Historiska berättelser återfinns 

exempelvis i den grekiska mytologin där det berättas om kung Oidipus som 

sticker ut sina egna ögon, och den berömde historikern Herodotos skriver om en 

man från Sparta som skar sig i benen med en kniv.  

Bibeln behandlar ämnet där man exempelvis kan läsa om män som var besatta av 

demoner och därför sargade sig själv med stenar. Berättelserna om människor som 

skadat sig själva går sannolikt att hitta genom alla tider (Øverland 2011, sid 15f). 

Ända fram i modern tid betraktades dock självtillfogade skador som misslyckade 

självmordsförsök.  

År 1935 var psykiatern Karl Menninger den förste att beskriva 

självskadehandlingar som ett eget fenomen, separerat från självmordshandlingar 

eller fullbordade suicid. Under 1960-talet ökade markant antalet inläggningar på 

avdelning inom sjukvården till följd av självmordsförsök och sjukvården 

tvingades nu inse att de patienter man tidigare betraktat som suicidala inte 

nödvändigtvis behövde vara det. I stället sökte de, företrädelsevis unga kvinnorna, 

sjukvård för skador som de uppsåtligen tillfogat sig själva, utan att varken ha som 

önskan eller syfte att dö (Øverland 2011, sid15, 33ff; Sternudd 2011, sid 76).  
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I slutet på 1900-talet började man se skärandet som ett kulturellt och medicinskt 

fenomen i sig. Rapporter om en ny grupp av patienter observerades och började 

benämnas som “självskärare” på olika barn och ungdomspsykiatriska 

mottagningar i Sverige (Johansson 2011, sid 69f).  

Under 1900-talets senare del har självskadebeteende fått en allt mer framträdande 

roll i den vetenskapliga litteraturen. Från en i det närmaste absolut tystnad om de 

självförvållade skadorna, skrivs det idag kontinuerligt vetenskapliga artiklar, 

rapporter och böcker i ämnet (Øverland 2011, sid 15; Johansson 2010, sid 69f). I 

svensk media diskuterades inte ämnet som fenomen förrän i början på 2000- talet. 

Johansson (2010) beskriver 2003 som ett betydande år då självskadebeteende blev 

ett medialt fenomen i Sverige. Som exempel kan nämnas att innan 2003 fick man 

mindre än 10 träffar vid sökning i olika databaser kopplat till ämnet, för att efter 

2003 få över 50 träffar på artiklar som berörde ämnet. Därefter kan man se en 

stadig ökning till nutid. Anledningen till att ökningen sker under 2003 menar 

Johansson (2010) kan vara att ett flertal artiklar i ämnet publicerades samt att Bris 

kom ut med en rapport om ungdomars dåliga mående (Johansson 2010, sid 69f).  

 

Problemformulering 

Grandin Franzén & Gottzén (2010) skriver om att självskada är en utbredd 

företeelse även om det tvistas om hur pass utbrett det är. Självskadebeteende är ett 

vanligare problem bland unga kvinnor än bland unga män men det finns ett 

mörkertal bland både män och kvinnor vars omfattning inte är kartlagd. Detta på 

grund av att många inte söker vård för skadorna de åsamkat sig eller för sitt 

mående. Att hjälp inte söks kan bero på ett kulturellt tabu kring beteendet 

(Grandin Franzen & Gottzén, sid 280). En liknande diskussion tas upp i 

socialstyrelsens skrivelse (2004) som redovisar två olika studier med liknande 

resultat (Socialstyrelsen 2004, sid 8). Självskadebeteende är ett aktuellt problem 

men den forskning som finns på området är sparsam med studier gjorda ur de 

unga kvinnornas perspektiv. Detta hävdar även Lindgren (2011) som betraktar det 

som ett problem och påpekar att det är ett viktigt område att belysa (Lindgren 

2011, sid 18). Mot denna bakgrund vill vi utifrån en narrativ analys undersöka hur 

de unga kvinnorna konstruerar sin verklighet samt hur de ser på sin självskada i 
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denna verklighet. Detta genom att undersöka hur och vad de unga kvinnorna 

skriver på sina bloggar.  

 

Disposition 

Ovan har vi introducerat uppsats ämnet och kommer nu vidare i kapitel två 

förklaras syftet och frågeställningarna med studien. I kapitel tre kommer en 

presentation av den tidigare forskningen som finns runt ämnet självskadebeteende. 

I kapitel fyra redogör vi för de teoretiska utgångspunkter och analytiska begrepp 

som studien utgår ifrån. I kapitel fem redogörs för hur vi gått tillväga 

metodmässigt här motiveras även de val som gjorts. I kapitel sex analyserar vi och 

redogör för de resultat vår studie har gett. I kapitel sju kommer vår diskussion om 

resultaten och självskadebeteende för att följas av en referenslista i kapitel sju. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Nedan presenteras syftet med studien och de frågeställningar vi söker svar på.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse och fördjupad kunskap kring 

självskadebeteendet bland unga kvinnor, genom att belysa hur de unga kvinnorna 

själva uppfattar och skapar mening kring sitt självskadebeteende.  

 

Frågeställningar  

1. Hur uppfattar de unga kvinnorna samhällets reaktioner på deras 

självskadebeteende? 

2. Ger de unga kvinnorna uttryck för ett påtvingat eller självvalt 

utanförskap?  Och i så fall hur? 

3. Hur konstruerar de unga kvinnorna med självskadebeteende sin egen 

identitet i förhållande till självskadorna?  
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3. Forskningsläget – om unga kvinnors självskadande  

I studien The beauty of blood? Self-injury and ambivalence in an Internet 

community av Gradin Franzén & Gottzén (2010) beskriver forskarna hur 

människor skapar mening och finner grupptillhörighet på Internet. I Grandin 

Franzén & Gottzéns (2010) studie har det inte gjorts någon skillnad mellan män 

och kvinnor eller ålder, studien fokuserar på hur människor konstruerar sig själva 

som självskadare på olika chattforum där människor som självskadar interagerar. 

Studien beskriver hur identiteten skapas av individen själv genom vad han/hon 

skriver och vilka bilder personerna lägger ut. Syftet med Grandin Franzén och 

Gottzén (2010) artikel är att undersöka hur människor konstruerar bilden av sig 

själva som självskadare ur två frågeställningar: dels hur de normaliserar sitt 

självskadebeteende, dels hur de ser på sin självskada ur en patologisk synvinkel. 

Artikeln visar att både begreppet normalisering och den patologiska aspekten - 

med ärr på kroppen, hur djupt de skär - är exempel på hur självskadaren passar in 

i gruppen på sidorna och huruvida de betraktas som en autentisk självskadare.  

Grandin Franzén och Gottzéns artikeln tar sin utgångspunkt i ett 

poststrukturalistiskt perspektiv där deras teorier fokuserar på att kropp och 

identitet hör ihop. Kroppen ses som en spegel för själen och ett verktyg för att 

uttrycka vem man är och vill vara. Grandin Franzén och Gottzéns resultat visar att 

både det kroppsliga och själsliga spelar en stor roll för att bli accepterad som en 

autentisk självskadare på de internetsidor de undersökt och att det är något 

medlemmarna på sidorna måste förhålla sig till. De anses inte vara riktiga eller 

accepterade självskadare förrän bilder av skadorna på kroppen visas upp. Därför 

menar de att dessa sidor på internet inte bara kan ses som positivt utan även 

negativt för dess medlemmar. De går heller inte att se dem som en skyddad plats 

där man kan vara sig själv då det finns krav för vissa beteenden för att bli 

fullkomligt accepterad.  

 

I doktorsavhandlingen Självskada: en etnologisk studie av mening och identitet i 

berättelser om skärande studerar Johansson (2010) hur personer skapar sin 

identitet på olika internetforum. Syftet med avhandlingen är att försöka förstå hur 

mening skapas i relation till självskadan och om detta kan leda till en identitet som 
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självskadare. Samt om det finns flera olika möjliga identiteter som en självskadare 

kan välja mellan.  

 

Johansson (2010) använder en poststrukturalistisk diskursteori för att analysera 

sin empiri som består av material från sju olika forum, intervjuer med medlemmar 

eller tidigare medlemmar från dessa forum samt tidigare publicerat material.  

Johansson (2010) finner fem empiriska teman i sitt material. Det första temat är 

bruket att skära, här framkommer två motsatta mönster om förståelsen av 

självskada. Den ena som ett aktivt sätt att hantera känslor och visa självständighet 

samt som ett tecken på självkontroll. Här ses självskada som ett sätt att skapa 

ordning. Det andra som ett uppenbart tecken på att personen behöver hjälp och 

inte har någon kontroll. I det här perspektivet ses självskadan som ett problem 

som personen behöver hjälp med och som någonting som kan vara 

beroendeframkallande.  

 

Det andra empiriska temat som framkommer är att självskadarna i Johanssons 

avhandling beskriver ärren efter självskada som någonting stigmatiserande, och 

att de har olika sätt att hantera detta. Johansson (2010) fortsätter med att 

presentera ett tredje empiriskt tema som behandlar talet som botemedel. Där 

vikten läggs vid hur diskussionerna i de chatforum som Johansson (2010) har 

undersökt ser ut och påverkar medlemmarna. I Johanssons(2010) material 

framkommer att föräldrar och i vissa fall även andra vuxna är personer som anses 

ej talbara, medan speciellt andra personer på chatforumen är talbara. Det 

framkommer även att detta i viss mån hänger ihop med anonymiteten på internet 

men även på samhörigheten med medlemmarna – de mår också dåligt. Vidare 

presenterar Johansson (2010) ett fjärde tema om autenticitet där hon beskriver att 

det finns olika markörer. Det finns en markör som är starkare än de andra och det 

innebär att exempelvis få en diagnos eller på annat sätt stärka att psykiatrin 

faktiskt tycker att personen mår dåligt. De olika markörerna är inte statiska utan 

förändras och omförhandlas över tid i samspel.  

 

Johanssons (2010) femte tema handlar om förhållandet mellan psykiatrin och de 

självskadande patienterna. Johansson (2010) beskriver att självskadarna beskriver 

psykiatrin som svåråtkomlig och att det även där krävs autenticitet. Relationen 
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med psykiatrin beskrivs som ett förhållande med ojämlik maktbalans, de unga 

kvinnorna kan välja att framställa sig som rebeller och kräva respekt och 

medbestämmande eller så kan de välja att framställa sig som den perfekta 

patienten och ta emot hjälpen som erbjuds.  

 

Socialstyrelsens har kartlagt självskadebeteende i rapporten Flickor som skadar 

sig själva – en kartläggning av problemets omfattning och karaktär (2004). 

Uppdraget kom från regeringen 2003 och avgränsades till självskadebeteende i 

form av att rispa sig, skära och bränna sig eller på andra sätt skada kroppen. 

Forskarna hämtade informationen från fyra olika källor: personal inom samtliga 

berörda utrednings- och vårdverksamheter i tre kommuner, som kunde ha haft 

kontakt med flickor som självskadar, alla särskilda ungdomshem (SiS- 

institutioner) som tar emot flickor 12-20 år, barnombudsmannens ungdomsråd 

samt från epidemiologiskt centrum vid socialstyrelsen. 

 

Syftet med studien var att skapa en uppfattning om hur många flickor 13 till 18 år 

som har uppmärksammats av personal inom olika verksamheter för att de skadat 

sig själv under 2002 och 2003. Studien gällde i första hand de flickor som 

självskadat genom att ha skurit sig eller bränt sig. Studien skulle även ge en bild 

av flickorna – deras livssituation, vilken hjälp de har erbjudits och accepterat eller 

förkastat. Med hjälp av registerdata skulle frågan om självskadebeteendets 

eventuella ökning över tid också värderas.  

 

Slutsatser som kan dras av kartläggningen är att självskadebeteende är ett 

symptom bland andra symptom hos flickor med olika grad av psykisk ohälsa. En 

stor andel av de fysiska skadorna är lindriga, förhållandevis få kräver sjukhusvård. 

Många av flickorna har andra problem som i sig borde föranleda insatser från 

samhällets stöd- och hjälpinsatser för unga. Det finns vissa belägg för att 

problemet ökat bland flickor. Situationen på de särskilda ungdomshemmen är 

allvarlig när det gäller självskadebeteende. Det är angeläget att upptäcka flickor 

med allvarliga problem och identifiera orsaker så att adekvata diagnoser kan 

ställas och behandling med rätt inriktning kan ges. Interventionsstudier är 

angelägna liksom utprövande av metoder för tidig upptäckt.  
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Det här är en begränsad karläggning där bland annat problemets omfattning inte 

kommer med och heller ingenting om ur många flickor som skadar sig som inte 

kommer i kontakt med vården. Kartläggningen genomfördes under kort tid och 

bygger på andrahandsuppgifter varför resultatet måste hanteras varsamt. 

   

I Socialstyrelsen studie Vad vet vi om flickor som skär sig (2004) som är en 

litteraturstudie för att försöka ta reda på vilken kunskap som finns och vilken 

kunskap som saknas om självskadebeteende. I studien redovisas att det finns för 

få vetenskapliga studier angående ungdomars självskadebeteende och att de som 

finns inte är baserade på population. Det finns inte heller en entydig definition av 

vad som räknas som självskadebeteende, det är ett problem att det internationella 

vetenskapssamhället inte enats om avgränsningar för att det försvårar skapandet 

av reproducerbar kunskap i ämnet. Det behövs kunskap om vad som skiljer 

självskadebeteende från suicidbeteende, vilka likheter som finns inom gruppen 

självskadare samt hur ett normalt förlopp ser ut för en individ som självskadar. 

Enligt studien finns inte kunskapen om hur många av ungdomarna som bara rispar 

eller skär sig under en kort period i tonåren och hur många som fortsätter genom 

hela tonårsperioden och in i vuxenlivet.  

 

Enligt studien finns kunskap om att bland de vuxna kvinnor som skadar sig finns 

psykiatrisk diagnos och att de börjat skada sig tidigt i tonåren. Vanligen finns det 

också beskrivningar av trauma och kränkning. Det är enligt studien rimligt att tro 

att de ungdomar som skadar sig under lång tid och ofta skiljer sig från de 

ungdomar som skadar sig ibland och under kort tid när det gäller vilka som har 

psykiatrisk diagnos eller inte. En teori är att en stor del av de ungdomar som 

skadar sig lär sig att hantera emotionell stress på andra sätt ganska snart och att 

dessa ungdomar inte behöver ha eller utveckla en psykiatrisk diagnos.  

 

Den hypotes som studien framhåller är att orsaken till självskadebeteende är 

multifaktoriell, att olika faktorer påverkar när beteendet utvecklas och att det inte 

står i motsats till att det också finns ungdomar som skadar sig bara under en kort 

period.  
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Studien visar att det inte är tillräckligt forskat på behandling. Självskadebeteende 

kan vara ett alvarligt symptom som måste tas på allvar och i de fall där det krävs 

behandling. Studien pekar på att utifrån statistik går det inte att säkerställa att 

beteendet verkligen ökar då mörkertalet är stort och större del av statistiken gäller 

inläggningar på sjukhus. Samtidigt är den samlade bedömningen från 

vårdpersonal i Sverige att beteendet ökar. Det här säger emot Socialstyrelsens 

egen rapport Skador och förgiftningar behandlade i slutenvården (2008) angående 

frekvensen på beteendet där de kommer fram till att beteendet ökar. Det kan dock 

förklaras av att definitionen av självskada fortfarande inte är entydigt avgränsad 

och att det är fyra års skillnad mellan dessa studier. 

 Studien Self-harm – hovering between hope and despair. Experiences and 

interactions in a health care contex av Britt-Marie Lindgren (2011) tar upp hur 

personer med självskadebeteende, deras anhöriga samt deras vårdgivare upplever 

vården för självskadare. Det finns flera olika förklaringsmodeller till hur 

självskadebeteende uppkommer och upprätthålls samt till hur det kan behandlas. 

De här olika förklaringsmodellerna genererar olika förhållningssätt från både 

omvärlden och de självskadande själva.  

Det visar sig två ytterligheter den ena där vårdarna tar fullständigt 

tolkningsföreträde och bestämmer helt vad de unga kvinnorna behöver, den andra 

att vårdarna anser och utgår från att de unga kvinnorna har resurser och själva vet 

vad de behöver. De unga kvinnorna har enligt Lindgren (2011) två tydliga 

positioner: underlydande/offer eller expert. I valet av en 

underlydande/offerposition får de ofta vänta på att få sina behov uppfyllda. Medan 

det i expertpositionen oftare blir konflikter och de unga kvinnorna måste 

bestämma och utrycka sina behov. Vårdarna har i sin tur tre tydliga positioner de 

kan inta. En som auktoritet och fostrande, en annan som stöttande samt en 

underlydande. 

 

Resultaten i studien visar på att hopp och hopplöshet upplevs av alla parter i 

studien men av olika skäl och på olika sätt. Kvinnorna med självskadebeteende 

beskriver önskningar om hjälp men deras erfarenheter gör att de istället beskriver 

hopplöshet i förhållande till vård. Kvinnorna beskriver att när de blir bekräftade 
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känner de hopp om att de kan förändras och om ett helt spektrum av positiva 

möjligheter medan motsatsen gäller när de inte blir bekräftade. Kvinnorna 

beskriver också att de använder självskada som en strategi för att ge sig själva 

hopp och som enda sättet att överleva. Lindgrens resultat visar också att 

föräldrarna från början hade en tilltro till vården och hyste hopp om att döttrarna 

skulle få hjälp, men upplevde istället hopplöshet när denna tilltro grusades. 

Vårdarna utryckte frustration, ilska och maktlöshet dels för att de hela tiden var 

tvungna att vara på sin vakt både gentemot sig själv, sina egna reaktioner kring 

självskadan för att inte oavsiktligt belöna beteendet.  Samt mot sina egna känslor 

av oro och rädsla för att kvinnorna ska skada sig själv. Samtidigt som vårdarna 

också kämpade för att se kvinnornas möjligheter och förmågor till förändring, de 

ansträngde sig också för att försöka förstå beteendet. Vårdare som hade tilltro till 

att kvinnorna kunde sluta skada sig ingav också både kvinnorna själva och deras 

föräldrar hopp.  

   

 Sternudd studerar i artikeln The Discourse of Cutting: Regaining Control and 

Meaning Making (2011) identitet och smärta hos självskadare genom 6000 bilder 

från ett internet community, han använder narrativ metod, semiotik och feminism 

som utgångspunkt. Sternudd (2011) diskuterar möjligheten att förändra sättet att 

se på självskadare. Istället för att se dem som offer, kan de ses som väldigt aktiva 

personer som gör motstånd mot sina omständigheter. Beteendet kan ses som ett 

sätt att ta avstånd från hjälp och inflytande från andra. Som ett extra skydd från 

omvärlden genom att ärren skapar ett lager tjockare skinn samt att skärsåren på en 

del av fotona är i ett slags mönster som ett tyg ”criss-cross” mönster. Detta kan 

tolkas som ett symboliskt extra lager skydd gentemot omvärlden. Samtidigt 

betraktas självskada också ofta som någonting skamfyllt även av självskadaren 

själv och kan därför användas för att gömma sig från outhärdliga situationer.  

Sternudd (2011) redovisar att många som studerat självskada funnit att 

kommunikation är en viktig del av orsaken. Det faktum att bilderna ofta inte visar 

vem eller vilken kroppsdel såret sitter på, lämnar stort utrymme för identifikation 

som är en viktig del av kommunikation.  

 

Sternudd skriver i sina slutsatser om hur skärandet är ett starkt 

kommunikationsverktyg och på dessa internet community’s är det också ett sätt 
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att tillhöra gruppen. Självskadan är ett sätt att överbrygga olikheter, alla har en 

kropp som är skadad på ett eller annat sätt. Sternudd (2011) föreslår att om 

självskada ses som ett sätt att skapa mening så kanske det också måste ses som att 

det kan vara en egen kultur i likhet med tatueringar och piercing och inte alls 

behöver vara patologiskt. På de community’s som Sternudd (2011) har undersökt 

visar det sig att självskada inte är något som besökarna döljer utan tvärtom visar 

de upp sina självskador.  

 

Sternudd (2011) utmanar till viss del den dominerande diskursen genom att 

föreslå att det eventuellt kan finnas andra grunder och sätt att förstå självskada. 

Han föreslår att om samhället står fast vid traumateorin så går det ändå att försöka 

se andra orsakssamband än att traumat och övergreppet är orsaken. Istället kan det 

vara en huvudsakligen kommunikativ handling och förstås som en önskan om ett 

språk som rymmer även övergrepp och trauma. Sternudd (2011) ifrågasätter då 

varför just huden blir duken som de unga använder att kommunicera på. Sternudd 

(2010) föreslår att vi ser på huden som platsen där identiteten skapas av 

upplevelser från både insidan (psykiskt och biologiskt) och utsidan (samhället) 

samt där dessa två identitetsskapande världar begripliggörs. Utifrån det här 

perspektivet går det då att se på självskada som ett sätt att utmana andra diskurser 

angående självskada och identitet. Det blir då enligt Sternudd (2011) förståeligt att 

självskada för att på så sätt att skapa kontakt mellan de båda identitetsskapande 

världarna, ett sätt att skapa ordning.  

 

Sammanfattning av forskningsläget 

Den tidigare forskning som redovisats påvisar i några fall att det finns behov av 

olika typer av ytterligare forskning kring självskada och individerna som 

självskadar. Socialstyrelsens båda studier påpekar att det behövs forskning om 

mekanismerna kring självskada och tidiga tecken på dåligt mående och fler 

studier som baseras på population samt alla typer av studier med en tydlig 

definition av självskada. Socialstyrelsens studie Vad vet vi om flickor som skär sig 

(2004) belyser även att behandling behöver undersökas ytterligare.  
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I Sternudd (2011), Johansson (2010) samt Gradin Franzén & Gottzén (2010) 

redovisas liknande resultat och analyser kring autenticitet, där Sternudd (2011) 

talar om att såren är ett språk och kan tolkas på olika sätt bland annat huruvida 

den som skurit sig mår dåligt på riktigt eller endast vill ha uppmärksamhet. 

Johansson (2010) talar även hon om detta, då handlar det bland annat om huruvida 

medlemmarna på chatrummen tillhör de autentiska självskadarna där. Johansson 

(2010) beskriver också att även i relationen till psykiatrin krävs autenticitet. 

Gradin Franzén & Gottzén (2010) har en liknande reflektion i sin studie som 

handlar om tillhörighet och för att tillhöra måste medlemmarna visa upp bilder på 

sina skador. I socialstyrelsens studie vad vet vi om tjejer som skär sig (2004)  

framkommer resultat som kan knytas till de ovanstående. Där framkommer att det 

kan finnas åtminstone två typer av självskada, där det ena kan vara en övergående 

reaktion på att livet är stressigt i tonåren och att beteendet inte fortsätter och heller 

inte är grund för någon diagnos. Det kan alltså ligga en sanning i tolkningarna 

kring autenticitet som de ovanstående studierna pekar på att informanterna 

bevakar.  

 

Stigmatisering tas upp i Johanssons (2010) studie där hennes informanter 

beskriver ärren som stigmatiserande och att de måste hantera det. Övriga studier 

talar inte om stigmatisering men Sternudd (2011) beskriver att skam kan vara en 

komponent som leder till och har som syfte att dölja sig från på olika sätt jobbiga 

situationer. Även om de övriga studierna inte tydligt beskriver stigmatisering så 

talar alla utom socialstyrelsens studier om normalitet och avvikande i termer av 

den duallitet som finns mellan dessa båda poler. Det beskrivs genom att 

självskadaren inte räknas som autentisk om denne inte lever upp till de krav som 

finns på just det forumet. Sternudd (2011) beskriver en form av normalisering när 

han redogör för att fotografierna ofta inte visar vem eller vilken kroppsdel som är 

skadad, och hans tolkning är att det kan stå för, att alla har kroppar som blivit 

skadade någon gång.  

 

Lindgren (2011) redovisar resultat i sin avhandling angående de olika roller som 

självskadaren har att välja bland, detta är något som framkommer även hos 

Sternudd (2011) och Johansson (2010), de framlägger alla att det finns flera val av 

roller, de har dock inte samma syn på om dessa roller är varandra uteslutande eller 
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inte, där Sternudd (2011) skriver att han vill förändra synen på självskadaren från 

offer till aktiv, medan Johansson påpekar att dessa båda roller existerar simultant. 

Johansson (2010) och Lindgren (2011) beskriver flera olika roller som personer 

med ett självskadebeteende kan välja och att dessa roller inte utesluter varandra. 

Lindgren (2011) benämner underlydande/offer samt expert, medan Johansson 

(2010) benämner att de unga kvinnorna i relation till psykiatrin kan ta roller som 

den perfekta patienten eller rebellen. Varken Lindgren (2011) eller Johansson 

(2010) beskriver dessa roller som varandras motsatser eller att de skulle vara 

varandra uteslutande. De beskriver snarare att de unga kvinnorna väljer utifrån 

olika situationer och vilka resultat de för tillfället önskar. Enligt den tidigare 

forskningen som vi redogjort för framgår att det finns flera olika identiteter som 

de unga kvinnorna med självskadebeteende kan välja och väljer mellan. De olika 

identiteterna kan förekomma separat eller simultant beroende på situationen och 

beroende på hur forskaren väljer att förklara de olika identiteterna. Det går inte 

enligt den forskningen vi har läst att se en ensam dominerande mening kring 

självskadebeteende, det går att se flera olika meningsbyggnader kring beteendet 

som bland annat handlar om trauma, kommunikation, motstånd mot 

omständigheter, hopplöshet och hopp, flykt från svåra känslor och situationer.  

 

Både Johansson (2010) och Lindgren (2011) tar upp hur vårdpersonal bemöter 

unga kvinnor med självskadebeteende, Johansson (2010) tar upp det ganska kort 

utifrån vad de unga självskadarna själva har uppgett, att psykiatrin är svåråtkomlig 

och att maktbalansen mellan de unga kvinnorna och psykiatrin är ojämn samt att 

det krävs autenticitet. I Lindgrens (2011) studie beskrivs det mer, då en av 

delstudierna handlar just om interaktionen och tolkningsrepertoarerna mellan 

vårdare och de självskadande personerna. Där beskrivs de olika rollerna som 

kvinnorna kan ta samt vilka roller som vårdarna kan inta. Det beskrivs också hur 

interaktionen påverkas av vilka roller som intas. Där framkommer att hopp och 

hopplöshet hänger samman med vilka roller som vårdare och de unga kvinnorna 

använder sig av. Sternudd (2011) beskriver i sin artikel hur samhället ser på 

självskadebeteende genom att han vill förändra synen på självskadaren från offer 

till aktiv, och genom att han beskriver att även självskadaren själv betraktar 

självskadan som skamfyllt.  
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Utifrån den tidigare forskning som vi läst och redovisat går det inte att framhålla 

en entydig beskrivning av hur samhället bemöter eller hur de unga kvinnorna 

upplever det bemötandet. Men det går att se att i flera av de olika redogörelserna 

finns både motstånd och en önskan om att få hjälp samt hopp och hopplöshet i 

relation till omvärlden. Lindgren (2011) beskriver detta som en paradox om att 

självskadan är en strategi för att ingjuta hopp och överleva, samtidigt som 

samhället anser att det är oacceptabelt att hantera psykisk ohälsa på det viset. 
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4.Teoretiska utgångspunkter och analytiska begrepp 
Nedan kommer vi att tydliggöra de begrepp som används i analysen. 

 

Definition av självskada 

I fler olika informationskällor hänvisar forskare till Favazza´s definition på 

självskada från 1996, som lyder: ”ett direkt och avsiktligt beteende för att skada 

eller förändra den egna kroppsvävnaden men utan självmordsintention” (Lindgren 

2011, sid 1; Øverland 2011, sid 20). Avsikten är att använda denna definition av 

självskadebeteende då det passar frågeställningarna som studien avser besvara. 

 

Konstruktivistiskt perspektiv 

Socialkonstruktivism har sin utgångspunkt i att verkligheten skapas och 

konstrueras genom sociala företeelser, samt att den uppfattas olika beroende på 

sin kontext. Gemensamma sociala konstruktioner leder till individens socialisation 

i samhället samt till sociala grupper där gruppens idéer blir så dominerande att det 

utgör verkligheten för medlemmarna (Payne 2008, sid 240). Samhället kommer 

alltså tillsammans fram till de gemensamma bilderna av verkligheten, genom 

olika sociala processer exempelvis språket i dess olika former. 

Avsändaren väljer att dela upp verkligheten i subjektiv och objektiv verklighet. 

Den subjektiva verkligheten innebär hur individen tolkar sin omgivning och sig 

själv medan den objektiva verkligheten utgörs av samhällets gemensamma bild. 

Enligt det konstruktivistiska perspektivet kommer individerna gemensamt fram 

till den verklighet som är den sanna i vårt liv genom att de utbyter kunskap med 

varandra. Utifrån ett sådant perspektiv är det möjligt att analysera hur den 

verklighet som de unga självskadande kvinnorna beskriver skapas och 

upprätthålls.  

 

Stigma 

Symbolisk interaktionism handlar till stor del om en interaktion mellan människor 

och andra människor samt mellan människor och olika normer eller samhället 

samt vilka symboler som påverkar och på vilket sätt de påverkar. Goffman (2010) 

diskuterar i Stigma om hur människor med ett stigma, vare sig det är ett dolt 

stigma så som en psykisk sjukdom eller ett synligt stigma såsom tydliga skärsår, 
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beter sig för att antingen dölja eller visa upp sitt stigma. Det är samhället som 

avgör vad som är normalt eller avvikande, den stigmatiserade måste noga hålla 

reda på vilka normer som gäller i vilka grupperingar. Vad som anses som normalt 

eller avvikande är inte konstant utan föränderligt både över tid och mellan olika 

sociala grupperingar (Goffman 2010, 11ff). 

 

Att ha ett stigma gör att personen hela tiden måste hålla ordning på vem som 

känner till dennes stigma och hur mycket de vet för att kunna avgöra vad som ska 

visas eller inte visas för dem. Den stigmatiserade måste avgöra om det kommer ge 

positiva eller negativa konsekvenser om de ”normala” får veta om stigmat eller 

om det ska döljas. I vissa situationer kommer den stigmatiserade bli pressad att 

visa upp berätta om sitt stigma vare sig han/hon vill göra det eller inte. I denna 

situation måste den stigmatiserade avgöra hur mycket som ska berättas. Det räcker 

inte med att avgöra detta vid en första kontakt eller ett första tillfälle utan de 

måste även hålla reda på vem han/hon har berättat vad för och vad den personen 

kan ha vidarebefordrat till andra och vilka dessa andra är, det gäller även att vara 

konsekvent och sammanhållen i det man har berättat. Det för att den 

stigmatiserade inte ska drabbas av ytterligare negativa konsekvenser av sitt stigma 

(Goffman 2010, sid 26ff, 46ff, 52ff, 133f).  

 

Goffman (2010) behandlar stigma ur både den stigmatiserades och samhällets 

perspektiv. Han beskriver och problematiserar uppfattningar som kan finnas i 

mötet mellan de båda. Den stigmatiserade kan uppleva osäkerhet i hur andra ser 

på och kommer att bemöta honom/henne. Samhällets representanter kan uppleva 

osäkerhet i hur bemötandet kommer och ska ske (Goffman 2010, sid 22ff).  

Genom de olika variablerna inom stigmabegreppet går det att analysera 

omgivningens reaktioner på de självskadande unga kvinnornas beteende. 

Det kommer även gå att analysera de unga kvinnornas reaktioner både på 

sin omgivning och på sig själva. Det gör det möjligt att analysera de frågor 

som är studiens intention att besvara.  

 

Identitet 

Vad är en identitet är en fråga med enormt många olika nivåer och fasetter. Vi 

måste ändå läsaren beskriva en del av våra utgångspunkter angående det. 
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Identitet byggs upp i interaktion med andra signifikanta och ickesignifikanta 

personer i omgivningen, individer skapar den egna identiteten genom att bli 

speglade på olika sätt i olika situationer. Av den anledningen kommer personerna 

att visa olika sidor vid olika interaktioner. Individernas föräldrar har förstärkt och 

släckt ut olika delar av den individuella personligheten genom hur de har reagerat 

och agerat på olika beteenden och utryck genom hela uppväxten. Kamrater och 

lärare har även de haft liknande inverkan genom att godkänna eller inte godkänna 

vissa beteenden och reaktioner (Berg 2000, sid 163). Det här är inte helt olikt den 

dialektiska beteendeteorin (DBT), inom vilken det finns det en transaktionell teori 

om att personer föds med olika sårbarheter, så som extrem känslighet och 

reaktivitet för emotioner. Omgivningen reagerar på den sårbarheten och skapar då 

en transaktion mellan individen och dess omgivning. Den här transaktionen 

påverkar individens identitetskapande, genom att den förstärker och släcker ut 

olika typer av reaktioner och beteenden (Linehan 1993, sid 39ff).  

 

Utöver att omgivningen har en stor betydelse i identitetsskapandet har också 

individen själv en viktig del i processen. Individen använder interaktionen för att 

generalisera och testa olika roller. Det lilla barnet testar, genom lekar de olika 

roller som han/hon mött i omgivningen. På så sätt skapar barnet en grund för sin 

egen identitet som sen utvecklas genom flera olika stadier där barnet utvecklar sin 

egen inre bild av sig själv (Berg 2000, sid 159ff). 

 

Samhällets normer som yttrar sig på många olika sätt genom populärkultur och 

nyheter påverkar oss också i olika riktningar beroende på egna åsikter och tidigare 

erfarenheter. Individer bygger sin identitet tillsammans med andra människor, 

genom all information och alla erfarenheter som inhämtas från omgivningen. 

Identiteten bygger alltså på mer än oss själva och vad vi gör eller är, den bygger 

också på människorna och de sammanhang som individen befinner sig i (Berg 

2000, sid 163f). Enligt Goffman (2010) går det då att dra slutsatsen att om en 

individ befinner sig i ett sammanhang där en viss form av reaktioner och 

beteenden är godtagbara kommer individen att anamma den typen av reaktioner 

och beteenden. Även språket påverkas i denna interaktion, vilket innebär att när 

en person skriver en text, beror det på vilken typ av text han/hon skriver, för vem 

individen skriver, hur han/hon använder språket. Alltså är identiteten också 
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påverkad av hur individen tror att andra ser och uppfattar honom/henne (Goffman 

2010).  

Identitet är en av frågorna denna studie ämnar försöka undersöka, ur det ovan 

beskrivna perspektivet går det att se inslag av stigma, symbolisk interaktionism 

och socialkonstruktivism. Analysen kommer att göras genom de begreppen för att 

försöka synliggöra den komplexitet som ämnet består i.  

 

Mening och meningsskapande 

I redovisningen för tidigare forskning och teori framkommer några olika 

infallsvinklar på detta ämne. Här beskrivs mening och meningsskapande ur ett 

interpersonellt och konstruktivistiskt perspektiv där den omgivning och det 

sociala sammanhanget har en stor inverkan på hur enskilda individer skapar och 

upplever mening i sina liv. Att tillhöra ett sammanhang är viktigt för att både 

skapa och känna mening, därmed blir det svårare att skapa och känna mening om 

och när individen känner sig övergiven och eller icke sedd (Berg 2000, sid 158). 

Människor behöver känna mening i sina liv för att kunna leva och skapa 

relationer. Relationer i sig är en viktig grundbult i meningsskapande, som tidigare 

beskrevs angående identitet, så byggs identiteten upp genom interaktion med 

andra. På ett sätt kan det samma sägas om mening, i den bemärkelsen att individer 

skapar mening utifrån vad personen gör, vilka de umgås med, hur mycket de 

betyder för andra, och hur de påverkar omvärlden.  

 

Många människor vittnar om att de lever för sina barn eller för sina jobb och att 

de tappar sin känsla av tillhörighet och mening när de förlorar det ena eller det 

andra, föräldrar vars barn flyttar hemifrån, människor som blir arbetslösa (Berg 

2000, sid 158, 160f). Utöver detta är meningen inte statisk utan den förändras 

genom interaktionen med andra. Den förändras utifrån individens sociala 

sammanhang och utifrån denne individs erfarenhet av livet och omvärlden.  

 

Känslan av mening har betydelse för identiteten och tvärtom, men en individ kan 

känna mening i olika utsträckning för olika saker på samma gång. En person kan 

ha en stark känsla av mening och ha lätt att skapa mening i det privata sociala 

livet medan han/hon samtidigt kan ha svårare att skapa och känna mening i 
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yrkeslivet eller på fritiden. Detta hänger tätt ihop med vilket sammanhang som 

personen befinner sig i de olika områdena och hur stor samhörighet han/hon 

känner i de olika regionerna. Om en individ känner sig behövd och viktig och om 

han/hon känner samhörighet med övriga invånare i den regionen så är chansen 

också stor att han/hon känner mening (Berg 2000, sid 167). Det är också så att 

även om individen inte från början kände mening kan han/hon skapa en större 

känsla av mening just på grund av samhörigheten. Mening skapas i en transaktion 

med både vår sociala och vår kulturella kontext (Berg 2000, sid 171, 175). Med 

det här perspektivet i kombination med de andra tre perspektiven kommer 

analysen kunna fånga en dimension som ytterligare fördjupar förståelsen för hur 

mening skapas. Detta genom att dessa perspektiv är sammanflätade på många sätt 

med endast några skillnader.  

 

Samtliga de beskrivna perspektiven berör att omgivningen är vital i skapandet av 

både mening och identitet. De beskriver också att omgivningen och individen 

påverkas av varandra. Skillnaderna i perspektiven som gör att analysen kommer 

att kunna fördjupas är att det i teorin om stigma finns en extra dimension av själva 

stigmat. Det påverkar individens sätt att förhålla sig och i vissa fall beräkna och 

till och med ibland ställa sig helt utanför samspelet för att avgöra hur och vad som 

ska avslöjas. Det skiljer sig till vissa delar från hur identiteten skapas genom att 

med vetskap om att ett stigma finns skapas identiteten till stor del runt och 

beroende av det stigmat. Medan när det inte finns ett stigma får omgivningen en 

mer betydande del i identitetskapandet och även de egna värderingarna och 

omgivningens värderingar får en större plats. Skillnaderna är inte stora men de 

torde kunna ge flera dimensioner till en analys av både identitet och upplevelsen 

av omvärldens uppfattningar och reaktioner. I social konstruktivism finns 

perspektivet att det är kunskap som delas och sociala processer som skapar 

verkligenheten och sanningen. Detta skiljer sig från de andra teorierna där 

kunskap och processerna kring delning av kunskap inte har någon större plats. 

Med hjälp av det konstruktivistiska perspektivet kommer det också gå att få med 

behovet av andras spegling och behovet att vara behövd och viktig.  



 

23 

 

5. Metodologiska utgångspunkter  

Nedan kommer vi att presentera och gå igenom de metodologiska val vi gjort i 

studien samt föra en diskussion angående validitet, reliabilitet och etik.  

Kvalitativ narrativ metod 

Genom valet av en kvalitativ narrativ metod är det möjligt att genomföra en studie 

som fokuserar på tolkning av hur de unga kvinnorna själva upplever sin vardag 

som självskadare. Studiens syfte är att tolka materialet för att förstå det. Den 

dataanalys som kommer att genomföras bygger på Denscombe (2009) som delar 

in den kvalitativa dataanalysen i fyra principer. Slutsatser ska vara grundat i data, 

data talar inte för sig själv, forskaren skapar mening i empirin genom tolkning och 

analys. Därtill kommer en repetitiv process där forskaren hela tiden rör sig mellan 

empirisk data och teori (Denscombe 2009, sid 367ff).  

Empirin i studien är de blogg inlägg som de unga kvinnorna publicerar och som 

då kan tolkas genom narrativ metod som livsberättelser. En livsberättelse kan 

beskrivas som hur personer berättar om sitt liv eller valda delar av sitt liv. Empirin 

ska sedan analyseras ur olika aspekter/teman/perspektiv för att finna mönster för 

meningsskapande och identitetsskapande (Johnsson 2005, sid 23). Studiens huvud 

syfte handlar om skribenternas egna upplevelser och hur de skapar mening kring 

sitt självskadebeteende.  

 

Narrativ metod kan delas in i två synsätt angående berättelser, det ena där 

forskaren ser på berättelser som ett metodologiskt verktyg. Forskaren kan då 

analysera berättelserna utifrån frågan ”vad hände sen?”  Det andra sättet att se på 

berättelser är att berättelsen i sig är en primär och universell kunskapsform. Detta 

sätt att se på berättelser innebär att sociala och personliga identiteter är narrativa 

till sin karaktär och därmed har stor betydelse för hur vi betraktar identiteter. Det 

här ontologiska perspektivet innebär också att den sociala verkligheten är narrativ 

och antar formen av en berättelse (Johansson 2005, sid 18f). Det är det andra 

synsättet som den här studien kommer att analyseras utifrån. 
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Datainsamlings metod och tillvägagångssätt  

I sökandet av vetenskapliga artiklar genomförde sökningen på SWEPUB med 

sökorden: Självskada, self harm, self injury, cutting, self cutting, 

självskadebeteende, upplevelse. Därifrån har sedan artiklar som i abstrakten 

behandlat upplevelse, mening och identitet valts ut då detta faller inom ramen för 

det syfte och de forskningsfrågor som studien fokuserar på. Sökning på andra 

databaser såsom Social Services Abstract, Sociological abstracts, PsycInfo och 

ASSIA med samma sökord gav inte träffar med anknytning till identitet och eller 

meningsskapande som eftersöktes för den här undersökningen. De sökningarna 

gav heller inte den svenska/nordiska anknytningen som efterfrågades då vi vill 

undersöka identitetskapande, meningsskapande och detta är tätt knutet till den 

sociala kontext som vi lever i.  

 

Ett flertal Google sökningar på orden Självskada, självskadebeteende, blogg, samt 

skära utfördes i olika kombinationer. Utifrån den sållades ett stort antal träffar 

bort för att utesluta det som ej var relevant. I de funna bloggarna söktes sedan 

efter inlägg som berörde självskada. Efter att ha skumläst en stor mängd bloggar 

hittades sex stycken bloggar som hade en tillräcklig mängd inlägg som 

behandlade självskada. När dessa bloggar skulle analyseras visade det sig att två 

av dessa var obrukbara, då de unga kvinnorna hade raderat bloggen eller utvalda 

inlägg. Ytterligare en sökning på Google genomfördes och resulterade i två nya 

bloggar som var användbara. Bloggarna läste sen noga för att sedan delas upp. Ur 

text materialet plockades sedan ungefär två månaders inlägg ur från varje blogg, 

som lades i enskilda dokument. I dessa dokument gjordes markeringar till en 

första kategorisering. Den första kodningen gjordes enskilt i två omgångar utifrån 

studiens tre frågeställningar. 

Dessa meningar, stycken och ord skrevs sedan in i ett enskilt dokument, 

diskuterades samt kodades genom de teoretiska begrepp som används i studien, 

stigma, identitet och mening. Där vi var osäkra eller oense diskuterade vi och läste 

både tidigare forskning och teori för att avgöra om och i så fall hur materialet var 

användbart. Vi torde således ha lyckats kategorisera systematiskt och konsekvent. 

Texterna har även gåtts igenom ett flertal gånger under kategoriseringen för att 

kontrollera att kodningen genomförts konsekvent genom samtliga bloggar. 
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Vid sidan av arbetet med analysen har vi fortgående också diskuterat vårt material 

samt läst och reflekterat angående den tidigare forskningen. Under den fortsatta 

analyseringsprocessen har vi tillsammans reflekterat och dragit paralleller till 

tidigare forskning och teori. Under detta arbete har vi genom reflektion och 

diskussion undersökt applicerbarheten av våra begrepp på det empiriska 

materialet, detta har således utmynnat i den analys som nu tagit form. 

 

Självskadebeteende är ett tungt ämne som berör djupt vilket har lett till att ämnet 

också påverkat oss emotionellt när vi läst och kategoriserat. Vi har hanterat det 

genom att öppet tala om vad vi känner och hur vi uppfattar det vi läst. Utöver 

diskussionen det varit nödvändigt att ta många kortare pauser i analysarbetet. 

 

Övervägande rörande urvalsmetod och urval 

Diskussion angående möjligheten att intervjua personer med självskadebeteende 

har vid ett flertal tillfällen förts sinsemellan. Valet föll sedermera på att undersöka 

bloggar istället för att exempelvis intervjua. Detta beror på en förförståelse av 

klientgruppen, utifrån den tror vi oss komma närmare en opåverkad bild av de 

unga kvinnornas upplevelse av verkligheten genom att analysera bloggar. Att 

undersöka bloggar är inte oproblematiskt, det går inte att säkert veta ålder, kön 

eller bakgrund hos skribenten. Materialet är redan tolkat då skribenten själv väljer 

vad han/hon vill skriva. Skribenten gör avvägningar och tolkningar i förhållande 

till sig själv och vad han/hon vill att läsaren ska få veta. I arbetet med att välja 

bloggar har det därför gjorts urval och avvägningar. De urvalen och 

avvägningarna har handlat om innehåll men även om att försöka få ett brett 

spektrum av olika skrivsätt och olika infallsvinklar. Exempel på det är att en av de 

bloggar som ingår i studien är skriven utifrån att skribenten inte längre skadar sig 

utan lägger upp gamla inlägg med förklaringar, samt skriver inlägg i tydligt 

informationssyfte. En annan blogg däremot är skriven utifrån ett perspektiv att 

skribenten fortfarande skadar sig och skriver på ett sätt så att det låter som att det 

händer i stunden. Utöver det används bloggar som är skrivna på ungdomligt språk 

men även andra som är skrivna på ett vuxet, moget språk samt en del variationer 

av språkbruk. Utöver det har urvalet handlat om trovärdighet och att inte välja de 
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mest extrema bloggarna exempelvis bloggar med detaljrika regisserade bilder på 

skärsår eller texter där nyansering saknats. Det är dock svårt att veta om alla de 

bloggar som undersöks är sanningsenliga.  

 

Till en början fanns ambitionen att ha en åldersbegränsning, det visade sig dock 

att de åldrarna som vi var intresserade av i stor utsträckning hade 

lösenordsskyddade bloggar. För studiens syfte valdes således att bortse från en 

ålders kategori och ur ett etiskt perspektiv endast ha en undre åldersgräns, då 

etiska riktlinjer om samtyckeskrav från föräldrar krävs då informanten är under 16 

år. Utifrån nämnd riktlinje har bloggare valts ut som uppger på bloggen att de är 

minst 16 år. Informanterna har makten att inte vara sanningsenliga med sin ålder 

men vi har valt att utgå från den angivna åldern.  

 

Validitet och reliabilitet 

Att under hela skrivandeprocessen vara medveten om de val som görs och hur 

materialet tolkas påverkar studiens validitet. Genom hela processen har 

diskussioner angående relevansen i materialet genomförts, för att säkerställa att 

det som undersöks är det som var avsikten att undersöka. Det finns mycket som 

påverkar en undersökning såsom tolkningar och översättningar detta kallas den 

inre validiteten (Robson 2011:103ff). Vi har ansträngt oss för att ha hög validitet 

genom att reflektera genomgående både om vilken kategorisering och vilken 

kodning vi gör och om relevansen i de delarna av bloggarna vi valt. Allt slutgiltigt 

arbete med analys och resultat har genomförts tillsammans, för att genom hela 

analysen och resultatet vara två par ögon som ser och reflekterar om de tolkningar 

som görs. Det har vi gjort för att i så liten utsträckning som möjligt låta vår 

förförståelse påverka vår tillförlitlighet i tolkningen av vår empiri. Det är också 

viktigt att i analysen vara tydlig med vilka beslut som tas, för att kunna vara så 

objektiva som möjligt (Denscombe 2009, sid 381f, 384). En annan form av 

validitet som bör beaktas när man skriver är den yttre validiteten eller hur pass 

överförbar eller generaliserbart resultatet på studien är (Denscombe 2009, sid 

379). Reliabiliteten handlar om hur och i vilken utsträckning forskningen kan 

upprepas och ge samma resultat om den utförs igen. När det gäller människor och 

social forskning kan det vara svårt att uppnå samma resultat flera gånger då 



 

27 

 

människor inte är statiska utan föränderliga (Denscombe 2009, sid 382). Texterna 

som har analyserat är inte statiska utan de är föränderliga då de unga kvinnorna 

har makt över sin blogg och kan ändra i inlägg eller ta bort dem helt. Trots detta 

har de texter som analyserat tillhandahållit information som kan överföras till 

andra texter från andra bloggar. I denna studie har vår ambition varit att 

tillhandahålla information genom att vara öppna med hur bloggarna hittats, hur vi 

avgränsat oss i vårt urval samt hur vi analyserat materialet. På detta vis kan man 

upprepa studien genom att söka bloggar med liknande innehåll. 

 

Etiska överväganden 

För att säkerställa de etiska perspektiven har vi fyllt i en egenblankett som etiska 

rådet har för att forskare själva ska kunna avgöra om de behöver etikbedöma sin 

forskning. Vi kom fram till att det endast är frågorna om informationskravet och 

samtyckeskravet som kan ifrågasättas. Angående etiken gällande bloggar i sig, 

informerat samtycke, och informationskravet så står det skrivet i användarvillkor 

för fem olika svenska bloggportaler
1
 att det som publiceras i bloggen räknas som 

publicerat material och lyder under BBS lagen (1998:12 lagen om ansvar för 

elektroniska anslagstavlor) samt personuppgiftslagen (PUL).  

 

I Sveningsson et al (2003) beskrivs hur det i Sverige principiellt är tillåtet att 

forska på offentliga miljöer utan att be om samtycke eller ge information 

(Sveningsson et al 2003, sid 181). Enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer så 

behövs inte alltid information om forskningen ges, i fall då informanterna inte 

deltar aktivt, och konfidentialitetskravet uppfylls så att inte personerna kan bli 

identifierade samt att forskaren ej avser att lämna informationen till massmedia.  

 

I de val som utförts i studien har etiska överväganden och reflektioner haft en 

påtaglig roll genom frågeställningar såsom, kan någon komma till skada? på vilket 

sätt innehåller vår metod etiska problem? på vilket sätt kan vår studie komma att 

påverka informanterna och dess miljö? Dessa aspekter har övervägts och vi har 

kommit fram till att minst påverkan för informanten är att inte meddela. De 

                                                 
1
  Blogg.se: http://static.publishme.se/trunk/html/terms/se.html, Blogg by.se: 

http://blogg.by/anvandarvillkor, Bloggy.se: http://bloggy.se/signup, Devote.se: 

http://www.devote.se/om/devote,  Bloggasia: 

http://www.blogg.asia/summary.php?op=Register&start=1  
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bloggar vi studerar är ej lösenordskyddade, vilket gör att slutsatsen kan dras att 

personen valt att publicera materialet. Hänsyn måste ändå tas till om personen är 

medveten om att de kan vara observerade och kan komma att citeras. Material kan 

delas in i offentligt och privat samt känsligt och icke känsligt vilket avgör hur pass 

mycket hänsyn som måste tas till individen bakom materialet (Sveningsson et al 

2003, sid 186). Vi kommer att befinna oss i ett känsligt material på en offentlig 

arena vilket föranleder att vi måste behandla materialet varsamt och överväga så 

många som möjligt av de möjligheter som står till buds. På internet är gränsen 

mellan vad som är privat och offentligt svår att definiera därmed behöver vi 

reflektera och visa på medvetenhet i vilka val vi gör. 

 

Då vi använder citat måste vi säkerställa att dessa i rimligaste mån inte är sökbara 

på internet. Vi har därför ibland frångått citeringsregler och ändrat texten i citat 

utan att ändra innehåll. Det innebär att vi ibland stavat rätt där det inte varit 

rättstavat samt att vi ibland har bytt ord till ett annat likvärdigt ord på dessa ställen 

är det markerat med [ref] som står för referat. I de fall ändringar har utförts har 

ansträngning gjorts för att inte ändra innehållet i referatet. Vi har även varit 

tvungna att byta ut och utesluta vissa citat, övriga citat följer citeringsregler och är 

markerade med [cit] detta för att förtydliga för läsaren vad som är vad. Denna 

bedömning har vi gjort för att minska risken för identifikation.  

 

Det är också viktigt att ta hänsyn till hur vi benämner personer med 

självskadebeteende och vilka begrepp vi använder så att vi inte bidrar till 

stigmatisering eller marginalisering av dessa unga kvinnor (Andersson & Swärd 

2008, sid 241). Vi använder genomgående begreppet unga kvinnor med 

självskadebeteende då vi anser att dessa unga kvinnor är i första hand personer 

och inte sitt självskadebeteende. Av språkliga skäl blir det ibland alltför otympligt 

att använda unga kvinnor med självskadebeteende, därför kommer vi ibland 

använda benämningen självskadare och eller endast bloggare samt unga kvinnor. 

Olika böjningar av begreppet självskadare återfinns även på de unga kvinnornas 

egna bloggar.  
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6. Resultat och analys 

Presentationen av resultat och analys sker i löpande text sorterat under teman som 

presenteras under tre huvudfrågor.  

Resultat och analys presenteras utifrån en narrativ metod. Inom den narrativa 

analysen är det berättelsen i sig som är det intressanta och centrala, utifrån det 

presenteras inte de enskilda bloggarna var för sig. För att underlätta för läsaren att 

se vad som är referat och citat har vi märkt ut dessa med [ref] och [cit].  

 

I andras ögon. De unga kvinnornas föreställningar om hur samhället 

ser på deras självskadebeteende.  

I samtliga undersökta bloggarna påträffas inlägg som utrycker vilka reaktioner de 

unga kvinnorna får från omgivningen i olika form och frekvens, exempel på det är 

uttryck såsom: ”Varför skar du dig för?”[cit] ”Vad har du gjort på armen?”[cit]. 

Uttryck såsom de här kan till en början uppfattas som ytliga frågor från en 

bekymrad omgivning. I materialet går det dock att se, att de här frågorna tillskrivs 

en betydligt djupare innebörd än så av de unga kvinnorna. Beroende på hur 

frågorna ställs och hur uttalanden och omdömen fälls, kan de unga kvinnorna 

uppfatta både värderande och avvisande.  

 

På olika sätt uttrycker kvinnorna att de får utstå värderande kommentarer och 

synpunkter på sina ärr. ”Du kommer att ångra dig när du blir äldre” [cit] är en av 

många värderande kommentarer som kvinnorna skriver om som exempel på 

omgivningens syn på deras självskadebeteende. I så gott som alla sammanhang 

och stycken då liknande kommentarer förekommer skriver kvinnorna också om 

hur de känner sig osedda och dömda av omgivningen. Formuleringar som 

beskriver det är t ex: ”Slippa alla ord från dem man bryr sig om” [cit] ”tvingas stå 

ut med elaka kommentarer och dömande blickar” [cit] ”sitter hon och skrattar och 

ler det gör hon jämt när jag mår dåligt…” [cit].  Samhällets värderingar på skärsår 

och ärr samt självskadebeteendet i sig genomsyrar hela materialet. De unga 

kvinnorna uttrycker ofta en stark medvetenhet om omgivningens värderingar när 

det gäller deras situation. Samhällets värderingar framkommer i formuleringar så 

som: ”hur ska folk se dig när du ser ut som du gör, det skriker psykisk ohälsa över 

dig” [cit], ”du lever för din sjukdon” [cit], ”det är bara att kämpa”[cit], 
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”Problembarn” [cit]. Den typ av värderingar som kvinnorna ger uttryck för att 

samhället hyser i relation till deras självskadebeteende är till stor del negativa 

värderingar.  

 

Det finns i materialet även vissa positiva/neutrala värderingar som de unga 

kvinnorna lyfter fram i sina bloggar. Till exempel beskriver en kvinna hur en 

person i hennes omgivning kommenterade hennes ärr: ”Vad har du gjort på 

armen? Hon frågade det helt neutralt. Inte jättehäpet inte ledsen.” [cit]. De olika 

typerna av värderande kommentarer och synpunkter som de unga kvinnorna möter 

hos personer i sin omgivning genererar olika reaktioner hos dem.  

 

I materialet syns några olika typer av reaktioner där vissa kan formuleras som 

”aktiva”, i det att de handlar om att göra motstånd och om att vara förklarande. 

Andra reaktioner de unga kvinnorna ger uttryck för i relation till omgivningens 

värderande kommentarer och handlingar är ”mindre aktiva”, och kan t ex handla 

om reaktioner såsom att uttrycka skamkänslor och att ge uttryck för att vilja 

gömma sig och/eller att försvinna. Det som är gemensamt för de här båda typerna 

av reaktioner är att de unga kvinnorna uttrycker i texten att de får ökad ångest av 

ett negativt värderande från omgivningen, och även ibland av positivt värderande 

kommentarer. Några utryck för de här olika reaktionerna uttrycks i följande citat 

”då blev jag förbannad och drog ut och gick en sväng orka inte sitta och kolla på 

henne liksom” [cit], ”jag fattar inte vad är felet med mig vad har jag gjort alla?” 

[cit], ”Varför envisas folk med att säga åt andra att ’söka hjälp’.. speciellt när de 

är människor som är totalt oerfarna och inte vet nånting som helst om vården” 

[cit]. 

 

Goffman (2010) och Lindgren (2011) tar båda upp interaktionism ur 

perspektivet att om den stigmatiserade eller (som i den här studien) 

självskadaren själv har en inre bild av att omgivningen kommer att betrakta 

henne på ett visst specifikt sätt, är det troligt att omgivningen förr eller 

senare kommer leva upp till självskadarens förväntning av det. Det här 

illustreras i citat så som: ”ingen vill höra på mitt eviga tjat. Jah(sic) är en 

[...] jobbig […] människa” [cit], BUP-tanterna och gubbarna tycker att jag 

är löjlig [ref]. Det här citatet och referatet pekar på hur de unga 
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självskadande kvinnorna tror att omvärlden ser på dem. I citatet och 

referatet ovan framlägger de unga kvinnorna sin egen uppfattning om hur 

samhället ser på och tänker om dem, det påverkar i sin tur hur de unga 

kvinnorna bemöter och uppfattar samhället. På så sätt konstrueras en 

identitet och också en mening genom att tolka det outsagda redan innan det 

är sagt. Genom de här tolkningarna beslutas vilken identitet och mening 

som är lämplig i just den situationen. Det vill säga när den unga kvinnan gör 

tolkningen att BUP kommer att uppfatta henne som löjlig, kan hon välja att 

agera löjligt för att föregå och minska effekten av det möjliga avvisande 

som hon befarar. Det finns i texterna som analyserats för den här studien en 

stor mängd liknande uttalanden, angående självskadan och många andra 

aspekter av identitet och meningsbyggnad. ”Då tyckte hon ine(sic) det var 

lika intressant längre” [cit], ”De vill inte hjälpa mej(sic)” [cit]. De här 

meningarna handlar om situationer då de unga kvinnorna har blottat sin 

identitet som självskadare i behov av hjälp, och då upplevt ett avvisande.  

 

Johansson (2010) skriver om hur personer med självskadebeteende omväxlande 

uppvisar olika roller som exempelvis offer och eller expert. I offerrollen 

konstruerar de sig som ett offer genom att visa sig villiga att vara patienter och att 

kontrolleras av utomstående. De framställer att de inte riktigt kan ta ansvar för 

sina egna handlingar och därför behöver skyddas från sig själva, bli befriade från 

ansvar (Johansson 2010 sid: 217f). I den här studiens empiri framkommer utsagor 

från de unga kvinnorna så som: ”varför skiter de helt totalt i mina ärr?” [cit] och 

”De vill inte hjälpa mig” [cit]. De här formuleringarna skrivs i sammanhang då de 

unga kvinnorna beskriver samhällets olika reaktioner och behandlingsförsök – 

som de å ena sidan efterfrågar men å andra sidan motsätter sig. Vidare skriver de 

unga kvinnorna i materialet om hur de upplever att barn och ungdomspsykiatri 

(BUP), skolpersonal och föräldrar inte ser och inte gör något för att hjälpa dem.  

 

Sammanfattning fråga 1 

Som sammanfattning går det att säga att samhällets faktiska reaktioner finns 

i texterna men inte i någon stor utsträckning. De faktiska reaktioner som går 

att utläsa är värderingar av skilda slag, som påverkar de unga kvinnorna på 
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olika sätt beroende på kvinnans egen upplevelse och tolkning av de 

värderingarna. Det går också att utläsa en del oro och bekymrade frågor och 

försök att ge hjälp och stöd. Det som tydligast finns utryckt i bloggarna 

kring samhället är de unga kvinnornas egen upplevelse av det samma. De 

unga kvinnorna skriver frekvent om vad de upplever att andra utomstående 

tänker och tycker om dem själva. Det kan enligt teorin kring stigma leda till 

en mängd olika handlingsmönster som kommer att påverka 

identitetskapandet och meningsbyggnad hos de unga kvinnorna. Samhällets 

olika reaktioner samt de unga kvinnornas egen uppfattning av hur samhället 

ser på dem påverkar hur och om de konstruerar sin identitet kring sitt 

självskadebeteende. Lindgren (2010) beskriver att vikten av att tillskriva 

kvinnorna själva, kunskapen om sina egna behov och sig själv är viktig för 

att kunna skapa hopp om förändring (Lindgren 2010, sid 36) 

 

Utanförskap – påtvingat eller självvalt, som tyngd eller 

lättnad?  

I bloggarnas texter syns det att de unga kvinnorna med självskadebeteende inte 

självklart konstruerar sina identiteter som personer som är ”sjuka”. De är fullt 

medvetna om att ärren påverkar deras omgivning och därmed i sina konsekvenser 

påverkar även dem själva. Ett sådant synsätt kommer t ex till uttryck i följande 

citat: ”det är jätteskönt att kunna gå i kortärmat men det är ändå jobbigt när folk 

lägger sig i” [cit]. Citatet uttrycker en av de unga kvinnornas kommentarer kring 

sina ärr och avspeglar hur hon varit öppen inför omgivningen med att hon har haft 

ett självskadebeteende. Det visar också på positionen som stigmatiserad, den unga 

kvinnan väljer att visa en del av sitt stigma och vilka reaktioner som det då får i 

omgivningen. Den unga kvinnan vill inte ha negativa reaktioner men väljer ändå 

att visa sitt stigma. Flera av de unga kvinnorna ger utryck för liknande händelser 

exempelvis, ”de är fruktansvärt orättvis att man först ska bli sjuk och sen behöva 

skämmas för de (Sic)” [cit]. Citatet visar på en önskan och vilja att inte behöva 

skämmas och/eller gömma sitt mående. 

Det finns också stycken i materialet som visar på hur de unga kvinnorna istället 

väljer att gömma sina sår för omvärlden – antingen som regel i vissa situationer 



 

33 

 

eller för bestämda människor i deras omgivning. Exempel på hur de strategierna 

beskrivs framgår i följande: ”Jag hade armband på de nya såren på handlederna, 

men längre upp var bara ärren” [cit], -De finns självklart situationer då jag väljer 

att inte visar mina ärr. Jag går inte i kortärmat på sjukhus eller på psyket och inte 

heller i skolor. [ref]. För att återknyta till Goffman (2010) talar han i Stigma om 

hur personer med synliga stigman måste avgöra utifrån omständigheter samt 

utifrån vilka reaktioner som personen önskar, om hon ska visa upp eller dölja sitt 

stigma eller delar av det (Goffman 2010, sid 50). De ovanstående citatet och 

referatet visar på just den svårigheten med att vara stigmatiserad och ständigt 

behöva förhålla sig till värderingar av sitt självskadebeteende, sin identitet och i 

förlängningen sin person. 

 

”Såret efter skalpellen har läkt, nu ska bara såren på händerna läka så ser jag frisk 

ut, eller?” [cit]. Meningen är inte alls unik i de bloggar som undersökts för den här 

uppsatsen. Formuleringar och utsagor som utrycker en önskan om att vara ”frisk” 

och att kunna tillhöra de ”normala” eller icke-stigmatiserade förekommer frekvent 

i materialet.  

 

De unga kvinnor skriver på olika sätt om hur de själva uppfattar sig som utanför, 

exkluderade och ”onormala” samt om en längtan om att vara inkluderad i olika 

typer av gemenskaper och sammanhang – om att vara ”normal”: ”Min dröm är att 

sitta en fredagskväll i soffan och njuta av allt istället gör jag listor i huvudet på det 

som är fel.” [cit] eller ”Ville knappt gå till skolan. Men jag måste ju iallafall 

försöka.” [cit]. Med koppling till liknande utsagor från Lindgren (2011) studie 

belyser hon hur kvinnorna i hennes studie beskriver att kraften hos skam och 

stigmatisering är så mycket starkare än något litet hopp om förändring, i 

situationer då kvinnorna inte känner sig respektfullt bemötta och sedda (Lindgren 

2011, sid 32f ). Med hjälp av Lindgrens studie (2011) och Goffmans stigmateori 

(2010) går det i empirin från den här studien att belysa hur de unga kvinnorna 

beskriver en längtan efter normalitet som de samtidigt upplever som ouppnåelig. I 

många stycken då de beskriver denna önskan finns det också stycken som tydligt 

beskriver hur långt bort denna normalitet synes vara för kvinnorna.  
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 […] sjukdomen har förstört mycket, min hela skolgång har endast varit ett stort 

svart ångestmoln, jag kommer förmodligen aldrig få ett fullständigt normalt liv, […] 

det känns faktiskt som om hela världen går emot mig.. [ref] 
 

Uttryck av upplevd ensamhet är även det ett tydligt inslag i bloggarna, det finns 

en mängd olika uttryck i texten som visar på olika typer av ensamhet. ”Det finns 

ingen som jag kan prata med. Ingen inte en endaste människa som jag kan få prata 

med detta om..” [cit] ”Men pappa bryr sig ju ändå ingenting” ]cit] ”Dom tycker ju 

bara att jag är jobbig ändå..[…] jag förstör för alla som kommer i min väg..” [cit]. 

Analysen visar att ensamheten, exkluderingen och stigmatiseringen som uttrycks i 

bloggarna har två huvudspår eller linjer. Det ena visar hur positionen som 

exkluderad är självpåtagen, och konstrueras i bloggarna genom att självskadare 

ibland förkastar andras, de ”normalas”, förmåga att förstå och hjälpa. Den 

ståndpunkten hos de unga kvinnorna i materialet kan belysas av ett citat ur Gradin 

Franzéns och Gottzéns studie av självskadebeteende: ”[…]self-cutters see the 

world ’as it really is,’ while others are naive and ’blind to the truth,’ ”(Gradin 

Franzén och Gottzén 2011 sid 285). På det här temat skriver de unga kvinnorna i 

bloggarna:  

 
Men liksom vilka bryr sig? Kuratorn går inte att prata med. Lärarana (sic) går inte 

att prata med pappa lyssnar inte syskonen pratar jag knappt med och när jag väl gör 

det så bryr de sig inte ett dugg. Och lärarna bara snackar. Inte ens BUP-tanten pratar 

om allt. [cit] 

 
Det skulle vara intressant att se deras min om jag berättade att det är självskada. 

Men de skulle antagligen inte förstå det, även om jag sa så! De skulle bara undra hur 

jag råkat skada mig själv [ref] 

 

Enligt Goffman (2010) finns det flera uppsättningar normer tillgängliga för hur de 

stigmatiserade ska hantera sitt stigma i mötet med omvärlden. Bland annat 

behandlas normalisering och att noga skyla sitt stigma, som är två av de utvägar 

som då finns tillgängliga för den stigmatiserade. De stigmatiserade kan välja att 

istället för att delta i samspel med andra noga analysera och iaktta det samspel 

som pågår runt om kring dem. De självskadande kvinnorna kan sysselsätta sig 

med att undersöka om gruppen accepterar dem eller inte (Goffman 2010 sid: 

116f). Citatet/referatet ovan illustrerar det här förhållningssättet, -om jag 

berättade... -Men de skulle antagligen inte förstå det [ref], och visar på att båda de 

här kvinnor åtminstone ibland väljer en ståndpunkt som observatör. Därmed väljer 

de att inte delta i samspelet med sin omgivning vilket torde stärka deras 
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upplevelse av utanförskap. Vidare går det att i materialet utläsa en stor 

ambivalens, där både ett påtvingat och ett självvalt utanförskap ofta illustreras i 

samma stycke: 

 

Jag hatar dem älskar endast min lillasyster och mamma. Men mamma är inte vid 

liv… Annars gillar jag dem inte alls! Min storasyster duger ibland! Men oftast är 

hon en skit! O bara driver med mig! Min bror hör aldrig av sig och vi syns bara få 

gånger varje år. Sisådär mellan 3-6 gånger kanske. Min pappa dricker. samt min 

farbror. Min moster har helt gått in i väggen så hon är inget att ha heller. Min ena 

faster är rätt ok men jag vågar inte säga för mycket till henne.[cit] (vår kursivering) 

 

Det här citatet i kombination med övrig text ur hennes blogg visar att den unga 

kvinnan positionerar sig själv som utanförstående och särskiljd genom att hon 

skjuter sin familj ifrån sig och genom att förstora fel och brister hos dem. Genom 

att förstora de här bristerna och felen skapar hon en distans mellan sig själv och 

sin omgivning. Det här kan ses som en del i ett självvalt utanförskap genom sättet 

att positionera sig. Blockcitatet i början av det här stycket visar även på hur 

kvinnorna med självskadebeteende kan ge uttryck för en stor längtan att bli 

inkluderad i en gemenskap och bli sedd av sin omgivning. Denna längtan 

formuleras exempelvis: ”hör aldrig av sig” [cit], ”duger ibland” [cit], ”rätt ok 

men” [cit], det framgår också i blockcitatet som helhet. Blockcitatet ovan visar 

också på det som Sternudd (2011) hävdar i sina slutsatser om att de 

självförvållade skärsåren är ett språk som ibland symboliserar en önskan om hjälp 

men Sternudd (2011) säger även att de kan symbolisera en önskan att bli lämnad 

ifred eller till och med en önskan om att lägga skulden hos andra än sig själv 

(Sternudd 2011, sid: 86ff) 

 

Det går också att se hur den andra positioneringen rymmer känslor av ett 

påtvingat utanförskap genom uttrycken: ”driver med mig” [cit], ”pappa dricker” 

[cit], ” hör aldrig av sig” [cit]. Oavsett om de här uttrycken är en del i ett från 

omgivningen medvetet påtvingat utanförskap eller inte, så är det för den unga 

kvinnan en upplevelse av ett påtvingat utanförskap. 

 

Ärren blir fler, djupare och på mer ställen. Hur ska jag kunna förklara det […] Att 

visa mina skärsår för de äldre syskonen ska bli en ära. Kan låta dumt. Men de ska få 

känna sig lite trampade på. Om brorsan hört av sig oftare och syrran brytt sig om  

mig mer så kanske det inte hade blivit så allvarligt.[…] Men som sagt lillsyrran, […] 

vilken ångest jag får av att behöva visa vilken idiot till storasyster hon har. [ref] 
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Det här referatet överensstämmer med Sternudds (2011) resultat angående att 

skärandet kan användas som ett motstånd och som ett sätt att bestraffa 

omgivningen. Det pekar även på en medvetenhet hos den unga kvinnan om att 

hon är annorlunda till utseendet än andra genom sina självskador och genom 

frågor som: hur ska jag kunna förklara det [ref]. Det här är ett genomgående tema 

i våra bloggar. De unga kvinnorna skriver alla om hur de är annorlunda även om 

de utrycker det på olika vis. ”Jag är smutsig sedan 6-7 år tillbaka.” [cit] ”Men i 

morgon om jag ska dit så ska jag ha klart för mig om jag har nått” [cit] den unga 

kvinnan skriver det i ett sammanhang som gör att det går att förstå det som att hon 

vill veta om hon har en diagnos eller inte. ”Jag såg annorlunda ut.” [cit]. Det som 

de unga kvinnorna här talar om är sin upplevelse av att vara olik alla andra och 

inte höra hemma någonstans. Det handlar således om upplevelser av exkludering 

och marginalisering och knyter an till Goffmans (2010) stigma i det att han talar 

om de stigmatiserades genomgripande situation. De måste hela tiden arbeta med 

att hitta en tillhörighet vare sig den är i ”de normalas grupp” eller i en grupp av 

stigmatiserade som då normaliserar sitt stigma (Goffman 2010, sid 112ff, 140ff).  

En del av informanterna skriver om att blogga som ett sätt att bli hörd och skapa 

ett utrymme där de kan höras utan att bli ifrågasatta på andras villkor: som 

exempelvis ”försöker skriva av min ångest här istället,” [cit] ”Så nu vänder jag 

mej mot bloggen för att prata. […] Den lyssnar i af.” [cit].  

 

De unga kvinnorna vars bloggar som analyserats skriver om hur de inte kan lita på 

sin omgivning och att samhället inte riktigt är någonting att sätta tilltro till. Det 

går att anknyta till Sternudd (2011) och genom hans argumentation om att de unga 

kvinnorna också kan använda skärsåren som ett motstånd mot sin aktuella 

situation (Sternudd 2011, sid 87) Några sätt som de unga kvinnorna utrycker det 

på är: ”Fuck the whole universe!!!” [cit], ”När man inte kan lita på sin 

omgivning…” [cit] ”Jag tror inte längre på mänskligheten så därför har jag valt att 

bara va mej själv.” [cit].  

 

De unga kvinnorna skriver också om att de ibland upplever sig verkligen tillhöra, 

det visar sig i huvudsak i stycken i texten där de upplever sig hörda och sedda 

oavsett om det är av människor som liksom dem själva har ett stigma eller om det 
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är människor i deras omgivning som befinner sig i de normalas sfär. Det framgår 

tydligt i stycket nedan:  

 

Men på min sida har jag i kväll två vänner. En på en chatt och en på telefon. Med 

hjälp av deras stöd så verkar det som att jag faktiskt tänker lägga mig och sova nu. 

Utan att armen blöder… [ref] 

 

Lindgren (2011) beskriver i sin studie hur de unga kvinnorna önskar vara 

delaktiga i sin vård och bli bemötta med respekt samt att de blir sedda och hörda 

som komplexa och hela människor (Lindgren 2011, sid: 32). Genom det går det 

att dra paralleller till bloggarna som den här studien bygger på, där de unga 

kvinnorna endast skriver om att de känner sig tillhörande när de även skriver om 

att de upplever sig hörda och sedda. ”Hade ett bra samtal med mamma idag var så 

less men hon förstod mig och det var skönt” [cit], -det börjar närma sig Bob hund 

konserten tillsammans med […] min. det kommer bli jätte nice [ref]. 

 

Sammanfattning fråga 2 

De unga kvinnorna ger uttryck för både ett självvalt och ett påtvingat utanförskap. 

De uttrycker att de väljer att hålla sig utanför det normativa samtidigt som de även 

upplever ett påtvingat utanförskap. De unga kvinnorna är medvetna om att deras 

ärr påverkar omgivningen vilket också gör att det påverkar dem. De uttrycker 

också att de vill tillhöra samhället och vara som alla andra, men samtidig känns 

det ofta som ett ouppnåeligt mål. Att känna stöd och känna sig sedd och förstådd 

av omgivningen ökar de unga kvinnornas känsla av delaktighet. Samtidigt 

upplever de att det inte går att lita på samhället och dess invånare vilket ger en 

ökad känsla av utanförskap. Det normala eller onormala inom ett samhälle avgörs 

av det aktuella samhällets normer och värderingar i vilket de unga kvinnorna 

måste förhålla sig till sitt stigma. De kan välja olika vägar för att accepteras men 

vare sig det handlar om ett självvalt eller påtvingat utanförskap så beskriver de sig 

som avvikare utifrån sitt stigma.  
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Hur konstruerar de unga kvinnorna med självskadebeteende sin 

identitet i förhållande till självskadorna? 

 

Jag är ändå nästan alltid hemma själv. Ett och ett halvt dygn det klarar jag faktiskt! 

Det värsta som kan hända är att jag skär mig. Och det är fan pappas fel! [ref] 

 

Här skriver den unga kvinnan om att hennes identitet är sammanlänkad till 

hennes självskada, genom uttrycket ”det värsta som kan hända är att jag 

skär mig” [cit]. Den mening som tillskrivs handlingar och objekt står i tydlig 

relation med identiteten vilket är det som den unga kvinnan här förmedlar. 

Att skära sig är inte något allvarligt utan det är ett normalt beteendemönster 

för henne, vilket gör det möjligt att länka denna mening till hennes identitet 

och till hur hon konstruerar mening kring sin självskada. Johansson (2010) 

skriver i sin avhandling om hur ärren kan betraktas som en identitetsmarkör, 

och hur de kan vara en viktig del av självskadarens identitet som ”ett 

skärande subjekt” (Johansson 2010, sid 104f). Eller som Goffman (2010) 

utrycker kategorisering av människor. Han skriver att ett samhälle avgör 

vilka normer som gäller inom varje möjlig kategori som människor kan 

indelas i (Goffman 2010, sid 11f). De unga kvinnor med självskadebeteende 

vars bloggar analyserats illustrerar i sina texter frekvent att de konstruerar 

en mening och en identitet kring sitt självskadebeteende.  

 

”en del av mig hoppas det den andra delen skricker (sic) bara nej. jag känner 

mig så djävla patetisk så det är inte sant. jag slutar aldrig kämpa men nu när 

jag faller så blir det riktigt illa.” [cit], jag försöker hitta vägar ur denna djupa 

spiral. jag letar desperat efter ljus. men jag slukas av mörker [ref], jag är en 

kramig sällskapssjuk och glad tjej, men jag ska tydligen inte få vara hon! 

[ref]. Citatet och referaten ovan markerar samtliga att de unga kvinnorna 

med självskadebeteende upplever både en ambivalens kring sin egen 

identitet och i relation till sitt meningsskapande när det gäller 

självskadandet. Men de beskriver även hur de upplever sig stigmatiserade av 

omgivningen, det sker genom att de inte tillåts vara den de upplever sig vara 

utan förväntas leva upp till samhällets konstruerade bild av dem. Sternudd 

(2011) menar att den här konflikten kan leda till en anpassning till normer 
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men den kan också ge upphov till en vilja att revoltera – mot samhällets 

krav och situationen i sin helhet, och eller en kombination av de båda 

(Sternudd 2011, sid: 86ff). De här reaktionerna kan leda till en stor mängd 

starka emotionella gensvar som i sin tur kan leda till självskada. 

 

Vilken hemsk hustru jag är som inte kan hålla ordning. Jag började genast sortera 

vinterkläderna i kartongen, och slängde en massa. Efter det kom belöningen…. 

Skalpellen [ref] 

 

Sen ska gudarna veta om hur mycket jag ångrar mig över hur fan jag har kunnat göra 

såhär emot mig själv. Jag vet att man kan ta bort ärren men hjälp av laser, men ändå, 

är det rätt? Ärren är ändå det som jag själv orsakat, det är en stor konsekvens av min 

ångest. [cit] 

 

Här illustrerar den unga kvinnan hur hon befinner sig i relation till 

Goffmans (2010) teorier angående hur samhället bestämmer vilka normer 

som anses vara accepterade. Hon upplever att omgivningen påverkar henne 

och det visar sig i citatet ”[…] man kan ta bort ärren [...] men ändå är det 

rätt?” [cit]. Den unga kvinnan pendlar mellan flera ståndpunkter, hon för 

djupa existentiella resonemang med sig själv kring hur hon kunde utsätta sig 

för det hon gjort mot sig själv, och önskar att hon kunde ha åtminstone ärren 

ogjorda. Ambivalensen visar sig bland annat när den unga kvinnan fortsätter 

sitt resonemang kring om hon ska ta bort ärren med laser eller inte. På några 

ställen i de undersökta bloggarna finns även stycken som tyder på att även 

omgivningen på olika sätt befäster de unga kvinnornas egen upplevelse av 

den identitet som de konstruerat:  

  

fastän jag är tonåring  och en ansvarsfull en så litar inte pappa på mig och låter mej 

vara hemma själv… Jag är nästan ändå alltid hemma själv. Ett och ett halvt dygn det 

klarar jag faktiskt! Det värsta som kan hända är att jag skär mig. [ref] 

 

Referatet ovan beskriver dels hur den unga kvinnan ser på sig själv som en 

självskadare och även som en tonåring ”nästan vuxen” som kan klara sig 

själv, är ansvarsfull. Men hennes omgivning -i det här fallet att fadern inte 

litar på henne, vilket förstärker hennes upplevelse av att vara annorlunda 

och som hon själv skriver i senare stycke: ”jag är bara en jobbig liten 

översocial skit unge som ingen vill ha. Det är ju seriöst så.” [cit].  
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För att analysera identitets och meningsbyggnad appliceras här några 

grundtankar ur den så kallade transaktionella biosociala teorin som enligt 

Linehan (1993) innebär att miljön är påverkad av individen på liknande sätt 

som individen är påverkad av miljön, de båda influerar och bestämmer hur 

den andra ska agera och vara. Det innebär även att när miljön eller individen 

inte är konsekvent utan alltför ombytlig skapas svårigheter att konstruera 

mening och identitet. Då både mening och identitet till stor del bygger på 

denna transaktion mellan miljö och individ det går inte att särskilja de 

byggstenarna från varandra utan att skapa svårigheter för individen att 

konstruera sin identitet (Linehan 1993, sid 39f). 

 

Det innebär då att om miljön ofta ger inkonsekventa budskap exempelvis: 

ofta får den unga kvinnan vara hemma själv – enligt hennes egen utsaga, 

men när hon ber om det så anses hon inte trovärdig att vara hemma själv. 

Den här inkonsekvensen kan leda till att individen måste skapa andra 

möjliga markörer att konstruera sin identitet kring, så som exempelvis 

självskada.  

 

Resonemang kring identiteten finns i flera av de undersökta bloggtexterna, en 

aspekt som synliggörs genom olika citat är att ärren och självskadan upplevs som 

en tydlig identitetsmarkör och meningar som de här förekommer frekvent i hela 

vårt material. ”Ärren är ändå det som jag själv orsakat, det är en stor konsekvens 

av min ångest.” [cit]. ”Jag struntar i vad andra säger om mina ärr för de är 

endå(sic) den jag är.” [cit]. Johansson (2010) diskuterar om hur det historiskt är så 

att unga kvinnor visat missnöje genom sina kroppar. Unga kvinnor kan använda 

självskärande som ett sätt att konstruera och bekräfta en identitet som ung kvinna 

(Johansson 2010, sid 105). Att de unga kvinnorna konstruerar en av sina 

identiteter kring sitt självskadebeteende och även objektifierar rakblad och 

skalpeller som om de vore levande och med en egen vilja, går att se i följande 

citat, -Blev så arg på rakbladen. Så nu har jag beställt […]” [ref], -jag tackar mina 

rakblad för såren dom kan ge mig [ref], -skalpellen med sin sköna smärtlindring 

[ref].  
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I materialet finns många stycken som handlar om bloggarnas tankar och 

funderingar kring mening och identitet.  

 

Jag är hon i klassen som skär sej(sic) o jämt tycker synd om mej(sic) själv! Men 

tycka synd om sej själv tycker jag låter dumt! För jag tycker inte synd om mej(sic) 

själv jag mår jävligt dåligt! [cit]  

 

De unga kvinnorna skriver alla, på olika sätt om hur de upplever, undrar och 

har olika funderingar kring dem själva som person med självskadebeteende. 

Citatet ovan visar på ett av flera olika ifrågasättanden kring denna fråga, 

dels påstår hon att hon tycker synd om sig själv samtidigt säger hon att hon 

inte gör det utan att hon mår djävligt dåligt. Den unga kvinnan tar sig här 

också tolkningsföreträde och uttrycker det som om någon annan sagt de här 

sakerna. Det är inte säkerställt om så är fallet eller inte, men utifrån en 

tolkning av övrig text i denna kvinnas blogg gör vi en tolkning att så inte är 

fallet.  

 

Analysen visar på ett ständigt pågående reflekterande över frågor som ”vem 

är jag” ”varför är jag sådan” och ”varför gör jag de saker jag gör” det vill 

säga reflektioner om menings- och identitetsskapande. Konstruktionen av 

mening och identitet utförs av de unga kvinnorna i samspel med deras 

respektive samhälle och de olika delarna av det. I meningar såsom ”Jag är 

hon i klassen som skär sej o jämt tycker synd om mej(sic) själv!” [cit] 

utrycker den unga kvinnan att hon i relation till sin skolklass har konstruerat 

en identitet som självskadare och som en person som tycker synd om sig 

själv. Genom utryck som ”jag är” markerar hon sin egen position som hon 

upplever den. I materialet finns en stor mängd stycken som uttrycker 

liknande reflektioner: ”vad händer när man verkligen känner att man inte 

orkar mer?” [cit] ”jag har alltid två sidor å jag vet aldrig vilken som kommer 

att vara den dominanta” [cit] ”jag är smutsig” [cit]. Citaten representerar en 

del av de meningar i materialet som handlar om hur de unga kvinnorna 

skapar sin identitet genom sin självskada och meningen de har konstruerat 

kring densamma. Kopplingen som görs här för tillbaka till Johansson (2010) 

vars resultat visar att innebörden varierar och hänger ihop. Meningen kan 

vara att lindra psykisk smärta samtidigt som det kan handla om både 
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kontrollförlust och fullständig kontroll över den egna kroppen och dess 

reaktioner (Johansson 2010, sid 89ff). Ur citaten ovan kan då ”jag vet aldrig 

vilken som kommer vara den dominanta” [cit], få exemplifiera hur jobbigt 

det kan vara att inte veta, och inte ha kontroll över reaktionerna. Ett annat av 

citaten ovan: ”jag är smutsig” [cit] finns med i ett stycke där skribenten 

berättar om sina försök att skapa kontroll. I det här sammanhanget går det 

att argumentera för att de unga kvinnorna konstruerar mening och identitet 

både genom sin självskada och genom de olika sorters mening de tillskriver 

denna. I materialet framgår att de skapar sina identiteter som både offer och 

antagonister, identiteterna står inte som motsats till varandra utan återfinns 

ofta i samma eller i intilliggande stycken i texterna. 

 

Värt att uppmärksamma är att det i flera av styckena finns positiva 

identifikationsmarkörer. Ett citat med dubbla budskap får här illustrera att 

det inte är endimensionellt utan att identitet och mening är både 

flerdimensionell och föränderlig.”Jag är ful o äcklig fasten (sic) jag själv 

tycker jag är rätt fin. O kan stå i spegeln en rätt lång tid faktiskt o tänka 

vikken (sic) snygging jag är” [cit]. Många stycken där sådana positiva 

markörer återfinns innehåller också text som speglar bekräftelse från de 

unga kvinnornas omgivning. Det här är ett exempel på det Lindgren (2011) 

beskriver, om att respekt för och jämlikt bemötande genererar känslor av 

meningsfullhet och hopp om en möjlig förändring. Citatet är ett utdrag från 

ett inlägg där den unga kvinnan beskriver hur personal på BUP bekräftat 

henne på ett sätt som fått henne att känna livslust och hopp. Trots att hon 

även beskriver att allt nu är lika illa igen, finns en skärva av egenvärde kvar 

(Lindgren 2011, sid 36).   

 

Den psykiska smärtan blir fysisk och de känns nästan som jordbävning. Jag vet inte 

hur man ska beskriva det. Men det är fruktansvärrt(sic). O så känns det nu. Allt 

känns meningslöst vill inte dit vill inte leva vill inte ha alla mina ärr vill inte vara jag 

vill inte vill inte vill inte!! [cit] 

 

Den unga kvinnan beskriver här vilken enorm smärta som föregår en 

självskada och som hon lever med under en stor del av sin vardag. I 

perspektiv av all den tidigare forskning och teorin som används i den här 
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studien blir det inte särskilt svårt att se hur en normalisering är avgörande 

för att klara av att konstruera både en identitet och en mening. Gradin 

Franzén, Gottzén (2010) skriver att kroppen är det verktyg med vilket man 

uttrycker vem man är och vill vara. Sternudd (2011) skriver på samma tema 

att kroppen är ett verktyg för kommunikation. Goffman (2010) skriver i 

Stigma om hur det är en smärtsam process att finna ut på vilka sätt den 

stigmatiserade kan hantera sin omvärlds bemötande och hur hon ska hantera 

sitt stigma i förhållande till denna omvärld. Den smärtsamma processen 

pågår i omgångar, varje gång den stigmatiserade ifrågasätter sitt stigma eller 

dennes grupptillhörighet i antingen de normalas eller de avvikandes grupp.  

 

En ytterlighet av de olika handlingsstrategier som visat sig i analysen är att 

kvinnorna skapar en identitet och formar mening i relation till en auktoritär status, 

där de intar en subjektsposition som experter på självskadebeteende. Genom den 

här positionen intar de demonstrativt en undervisande roll i förhållande till frågor 

och uttalanden kring självskadebeteende.  

 

Det är svårt för omgivningen om de inte varit i den situation att begripa hur det är att 

ha ett självskademissbruk. Det är naturligt att känna vanmakt, inför en person som 

gör något man inte kan förstå, som man inte kan hjälpa. [ref] 

 

Referatet ovan exemplifierar den här expertstatusen som de unga kvinnorna 

uttrycker i relation till sitt självskadebeteende. Genom språkbruket, naturligt att 

känna vanmakt [ref], konstrueras en expertposition byggd på bland annat kravet 

på självupplevt självskadebeteende och därmed formuleras också ett 

autenticitetskrav. Den här unga kvinnan fortsätter sitt inlägg med flera olika 

extrema jämförelser så som cancer och barns död för att avsluta och stärka sin 

position som expert på självskadebeteende samt sätta punkt för vidare diskussion. 

Sternudd (2011) skriver om hur skärsåren hos självskadaren blir till en text som 

kan ses som en diskurs och som därmed har styrkan att avsluta och exkludera 

andra diskurser (Sternudd 2011, sid 92). Sternudd (2011) beskriver också i sin 

undersökning hur skärsåren konstrueras som ett starkt medel för kommunikation 

hos personer med självskadebeteende (Sternudd 2011, sid 86ff). 
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I studien av Johansson (2010) och studien av Gradin Franzén, Gottzén (2010) 

framkommer en intressant aspekt av självskadebeteendet som antyder att de unga 

kvinnorna har en upplevelse av att autenticitet - det vill säga ett självupplevt 

självskadebeteende - behöver finnas för att de ska tro att de kan bli helt förstådda 

av personer i sin omgivning. Hela materialet visar tydliga tecken på att även de 

unga kvinnor vars bloggar ingår i den här studien har en upplevelse av att inte 

vara förstådda eller kunna framstå som begripliga av någon annan än just andra 

självskadare. Teoretiskt betraktat kan det förhållningssättet betraktas som en slags 

essentialism, där egna erfarenheter av självskadebeteende betraktas som en 

förutsättning för att alls kunna sätta sig in i och förstå problemet. I ett stycke av 

många som exemplifierar det säger en ung kvinna: Det är svårt för omgivningen 

om de inte varit i den situationen [ref]. 

 

Vidare ger samma unga kvinna flera expertråd och handgripliga tips och förslag 

på hur omgivningen skall behandla och bemöta personer med självskadebeteende. 

Hon skriver bland annat ”Man ska bekräfta…”[cit], För bästa effekt i kampen mot 

[ref], Man måste som anhörig [ref]. Texterna handlar om hur professionella och 

närstående uppmanas att behandla och bemöta människor med 

självskadebeteende. Lindgren (2010) skriver i sina resultat om att kvinnorna 

ibland tar position som experter på vårdavdelningar och att det då uppstår 

relationer mellan behandlarna och självskadarna som bygger på respekt för 

varandra som individer.  

 

En annan ytterlighet som framkommer i analysen handlar om att de unga 

kvinnorna i vissa fall konstruerar en roll som offer och i denna roll positionerar 

sig som hjälpsökande gentemot sin omgivning. Ofta uttrycks även offerrollen i 

starka ordalag: I ett citat beskrivs hur en av bloggarnas offerroll helt tagit 

överhanden, genom en känsla av kontrollförlust, och hur hennes anhöriga då 

träder in i hennes ställe ”Min […] hade ringt ambulans för jag hade tappat 

kontrollen helt” [cit]. Det här citatet visar på hur kvinnornas omgivning agerar 

som omhändertagande, men också på hur offerpositionen konstrueras utifrån en 

känsla av kontrollförlust. Flera av de unga kvinnorna skriver frekvent om hur de 

upplever att de behöver hjälp och frågar sig vad de ska göra för att inte behöva må 

så dåligt. Lindgren (2011) kommer i sin studie fram till att offerpositionen som de 
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unga kvinnorna med självskadebeteende intar på de vårdinrättningar som hon 

undersöker har en underliggande betydelse i att den uttrycker en känsla av att vara 

inlåst och inte få det omhändertagande som de önskar (Lindgren 2011, sid 35). 

Kopplat till resonemanget ovan går känslan av inlåsning att koppla till en slags 

kontrollförlust. 

 

I bloggarna skriver kvinnorna även om hur de faktiskt inte ens tycker att de har 

något problem, samt att de inte vill ha hjälp annat än på sina egna utryckta villkor:  

 

Vill inte prata om mina problem med psykologer som är förstående till en början och 

som sedan skickar mig till en ny person som jag inte alls gillar osv osv. [cit] 

 

Och varför ska jag egentligen sitta där för? Jag vill ju inte ha hjälp! Jag vill inte må 

bra av några droger! Jag vill må bra för att jag är älskad.[cit] 

 

Ovanstående citat illustrerar hur de unga kvinnorna med självskadebeteende kan 

uppleva en ambivalens – både i relation till dikotomin sjuk/frisk, och till BUP som 

hjälpande institution – de både vill och inte vill ha hjälp samt att de även är 

ambivalenta till om de ens behöver hjälp då de inte är säkra på att det är dem det 

är ”fel” på, utan snarare på deras omgivning och t ex föräldrar som inte älskar 

dem tillräckligt.  

 

Sammanfattning fråga 3 

Att skära sig blir en del av de unga kvinnornas identitet och beskrivs som en 

handling som inte är onormal utan nödvändig. Samtidigt är det en handling de 

uppger att de inte har någon kontroll över. Identitet skapas samtidigt utifrån de 

unga kvinnornas tolkningar av samhället. Detta sker i en ständigt pågående 

interaktion inom individen och mellan individ och samhället. Det finns flera olika 

roller de unga kvinnorna kan befästa sin identitet i för att skapa mening i sitt 

självskadebeteende: experten, revoltören eller offerrollen. Utifrån dessa olika 

roller kan de unga kvinnorna begripliggöra och förklara meningen med sitt 

beteende.   
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7. Slutdiskussion 

I resultat och analys delen har det tydligt framkommit hur komplext ämnet 

självskadebeteende är, det finns många faktorer i de unga kvinnornas liv som 

påverkar beteendet. Det som blir tydligt i vår studie är att ett helhetsperspektiv är 

nödvändigt för att i framtiden kunna urskilja tidiga varningstecken och även 

utforma behandling för de olika skepnaderna av problematiken.  

 

Svaren på våra frågeställningar är således komplexa och svaren går mångt 

och mycket in i varandra. I den första frågan hur uppfattar de unga 

kvinnorna samhällets reaktioner på deras självskadebeteende? 

Framkommer att de unga kvinnorna många gånger har förutfattade 

meningar om vad samhället tycker och tänker om dem. Samhällets 

reaktioner på de unga kvinnorna påverkar hur de uppfattar sig själva och det 

stigma som finns i ärren på deras kroppar. Hur samhället bemöter stigmat 

påverkar hur öppna och ärliga de unga kvinnorna känner att de kan vara 

med sitt stigma. Det kroppsliga stigmat kan även tvinga in kvinnorna i 

strategier som de upplever är nödvändiga för att avgöra och de ska visa sitt 

stigma eller inte. Dessa strategier och handlingsmönster påverkar i sin tur 

hur de unga kvinnorna bygger upp sin identitet och mening kring 

självskadan. De här mönstren av hur stigmat påverkar de unga kvinnorna 

går att likna med Goffman (2010) och Lindgren (2011) som båda talar om 

att det finns olika reaktioner och möjligheter för en stigmatiserad för att bli 

accepterad. I Lindgrens (2011) studie framkommer att de unga kvinnorna 

kan välja mellan två tydliga roller. Den ena som offer och den andra som 

expert det här visar sig även i föreliggande studie. Det visar sig i empirin att 

de unga kvinnorna vars bloggar vi undersökt använder båda dessa roller och 

frekvent byter mellan dessa roller beroende på situation och önskat resultat. 

Johansson (2011) beskriver det i sin studie och belyser då att det kan ses 

som olika sätt att förstå bruket att skära. Sternudd (2011) däremot vill även 

han se det som ett sätt att förstå bruket att skära men han separerar de båda 

rollerna och föreslår att samhället ska välja ett nytt förståelseperspektiv. I 

föreliggande studie går det att se att de båda perspektiven finns sida vid sida 
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och att Sternudds (2011) viktiga poäng i att det handlar om kommunikation 

mycket väl kan vara viktig i vidare förståelse. I vår studie ser det ut som att 

de båda rollerna existerar simultant då det i bloggarna ofta beskrivs i 

närliggande stycken om de båda perspektiven. Perspektivet som Sternudd 

(2011) föreslår att skärandet är ett sätt att skapa ett rum där kommunikation 

kring trauma har utrymme syns även det frekvent i de bloggar som 

undersökts.  

 

Samhällets reaktioner på stigmat samt de unga kvinnornas egen uppfattning 

av hur samhället ser på dem kommer alltså att påverkar hur och om de 

konstruerar sin identitet kring sitt självskadebeteende.  

 

Svaret på fråga ett går in under svaret på fråga två, ger de unga kvinnorna utryck 

för ett påtvingat eller självvalt utanförskap?  Och i så fall hur? Där valet att visa 

eller gömma sitt stigma blir ett val som visar på de svårigheter som ingår i 

stigmatiseringen, att ständigt behöva förhålla sig till värderingar av sitt 

självskadebeteende, sin identitet och i förlängningen sin person. I materialet går 

det tydligt att se att unga kvinnorna är medvetna om att deras ärr påverkar 

omgivningen vilket också gör att det påverkar dem. I flera olika stycken i empirin 

utrycker de unga kvinnorna både ett självvalt och ett påtvingat utanförskap. De 

uttrycker att de väljer att hålla sig utanför det normala samtidigt som de upplever 

ett påtvingat utanförskap. De unga kvinnorna uttrycker också att de vill tillhöra 

och vara normala, men att det ofta känns som ett oåtkomligt mål. Att känna ett 

stöd och känna sig sedd samt förstådd från omgivningen ökar känslan av 

delaktighet. Samtidigt som de upplever att det inte går att lita på samhället och 

vad dess invånare säger vilket ökar känslan av utanförskap. Men det bör tilläggas 

att gränserna mellan de båda inte är så skarpa, de unga kvinnorna ger uttryck för 

de båda positionerna, ofta i samma eller intilliggande stycken i texterna. Sternudd 

(2011) beskriver i sin studie att skärsåren kan vara ett språk som ibland 

symboliserar en önskan om hjälp men de kan också symbolisera en önskan att bli 

lämnad ifred eller till och med en önskan om att lägga skulden hos andra än sig 

själv. I den föreliggande studien går det här perspektivet att se genom just det 

faktum att ibland samma stycke eller intilliggande behandlar de olika 

perspektiven. I bloggarna som undersökts finns tydliga inslag av det Sternudd 
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(2011) beskriver som revoltörens roll men även det han och Lindgren (2011) och 

Johansson (2010) beskriver som offerrollen.  

 

De olika rollerna genererar olika strategier som att normalisera eller ställa sig 

utanför och/eller dölja sitt stigma. Det som avgör vad som är normalt och 

onormalt är vad som anses vara onormalt eller avvikande inom den grupp där den 

stigmatiserade just då befinner sig. I vissa fall kan de unga kvinnorna välja olika 

vägar för att accepteras men vare sig det handlar om ett självvalt eller påtvingat 

utanförskap så beskriver de sig som avvikare utifrån sitt stigma.  

 

En följd av den beskrivna känslan av att vara avvikande som går att se hos de 

unga kvinnorna är att de väljer att konstruera en identitet och en mening med sin 

självskada som begripliggör samhällets avvisande. Det leder in på fråga tre, hur 

konstruerar de unga kvinnorna med självskadebeteende sin egen identitet i 

förhållande till självskadorna? Att skära sig blir för de unga kvinnorna en del av 

deras identitet. Det beskrivs som en handling som inte på något sett är onormal 

utan nödvändig för att må psykiskt bättre. De unga kvinnorna ger skildringar av 

att handlingen att skära sig är en normal del av dem själva som de inte har någon 

kontroll över. I studien har det visat sig att de unga kvinnorna själva skapar 

identitet utifrån sina tolkningar av samhället och att detta är en ständigt pågående 

interaktion inom individen och mellan individ och samhället. De unga kvinnorna 

beskriver genomgående i bloggarna om hur de kämpar för att skapa mening på 

olika sätt, de beskriver att de känner hopplöshet och meningslöshet. Samtidigt 

skriver de också att de kämpar vidare och måste försöka göra saker som skulle 

göra dem mer accepterade. Johansson (2011) skriver om hur det i historien har 

varit så att ett sätt för kvinnor att visa missnöje är genom sina kroppar. Sternudd 

(2011) är inne på samma tema när han skriver om att det kan finnas en aspekt som 

handlar om motstånd förknippat med självskada. I vår empiri framkommer det i 

stycken i texten där kvinnorna pratar som om deras skada och deras ärr kan vara 

ett straff för någon annan. I sin kamp för att hitta en mening och en eventuell 

identitet måste de unga kvinnorna använda de medel som står dem till buds. Då de 

även beskriver att den de är inte är en acceptabel sida att visa upp. Således kan de 

hinder för de unga kvinnorna att vara den de innerst inne upplever sig vara också 
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vara en bidragande faktor till att de skapar en del av sin identitet och en del av den 

mening som krävs genom sitt självskadande beteende. .  

 

I bloggarna beskriver de unga kvinnorna att de upplever det som att 

samhället antingen förstorar och fokuserar endast på självskadan som enda 

delen av problematiken. Eller så förminskar samhället den delen av 

problemet och de unga kvinnorna upplever det som att ingen bryr sig om att 

de skadar sig. Den här uppfattningen beskrivs av de unga kvinnorna i 

stycken som talar om att psykiatrin vill ge mediciner och eller tala om det 

som de unga kvinnorna inte tycker är viktigt. I andra stycken beskrivs att de 

unga kvinnorna inte upplever sig sedda som hela och komplexa personer, 

det handlar då om att deras skärande inte tas på allvar eller att människor 

låtsas att de inte ser.  

 

En förskjutning till ett holistiskt bemötande skulle enligt oss möjliggöra 

möten där individerna kan mötas som likvärdiga människor utan att stigmat 

blir till ett hinder för samspel. Som vi ser på det här så skulle den typen av 

möten möjliggöra för samhället att hjälpa och stötta personerna med 

självskadebeteende, att avbryta ett begynnande och effektivt behandla ett 

pågående självskadebeteende. Vi anser även att denna förskjutning skulle 

möjliggöra för de unga kvinnorna att i större utsträckning be om hjälp och 

stöd. Det är tydligt i materialet att de unga kvinnorna är medvetna om den 

stigmatisering som både deras psykiska mående och självskadan i sig leder 

till. Denna medvetenhet hos de unga kvinnorna om orsakerna till 

stigmatiseringen ifrån samhällets sida fokuserar till stor del på självskadan i 

sig, och de ärr den lämnar efter sig. Vi tycker oss se i materialet att de unga 

kvinnorna formulerar en annan utgångspunkt där självskadan och ärren i sig 

inte spelar huvudrollen utan har en biroll, som utav omgivningen ofta 

förstoras till att bli det synliga stigmat/problematiken. Denna förstoring av 

självskadan ser de unga kvinnorna som ett stort problem i förhållande till att 

ta emot behandling och hjälp. Även i den tidigare forskning som använts till 

studien, synes fokus ligga på självskadorna och ärren, detta har sin möjliga 

förklaring i att det på chattarna krävs autenticitet i form av skador som en 

konsekvens av dåligt mående. Denna diskrepans förklarar vi med att i 
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bloggarna är de unga kvinnorna själva ägare och autentiserar själva både sitt 

mående och de eventuella skador de åsamkat sig. Det här talar för den 

tidigare slutsatsen att kvinnorna efterfrågar ett respektfullt bemötande där de 

ses som hela och komplexa individer. Om samhället skapar forum där de 

unga kvinnorna kan få detta bemötande, finns möjligheten för samhället att 

öka sin förståelse/kunskap för problematiken, självskada. Det skulle också 

kunna skapa en plattform där de unga kvinnorna kan erbjudas att bli redo för 

att ta emot hjälp, även när de inte ännu är redo att genomföra någon 

förändring. 

 

Våra resultat i studien visar på att detta ämne har flera olika nivåer och 

därmed är väldigt komplext. Därför skulle detta forskningsområde enligt oss 

förtjäna ytterligare forskning ur de unga kvinnornas perspektiv, för att 

tydliggöra och definiera de olika nivåerna. Slutligen vill vi också reflektera 

över de bakomliggande omständigheter som ligger till grund för de olika 

kvinnorna. Bakgrunden till varför man skär sig skiljer sig i mångt och 

mycket men gemensamt för de unga kvinnorna är att de enlig egna utsagor 

har varit utsatta för omständigheter som påverkat dem till dåligt mående. 

Ingen av de unga kvinnorna pekar ut en specifik händelse till varför de 

började skära sig men de beskriver en rad av händelser under deras tidiga 

levnadsår som påverkat dem negativt i sitt psykiska mående och då sett den 

fysiska smärtan som ett bättre alternativ till den psykiska smärtan. Att känna 

den psykiska smärtan så starkt att man väljer ett rakblad eller liknande för 

att göra sig fri är svår att förstå för oss som inte hamnat där och kan 

upplevas som bristande respekt mot sig själv och som en otänkbar handling. 

Det känns för oss viktigt att komma ihåg att dessa unga kvinnor inte skiljer 

sig från oss och är unga kvinnor med hopp och drömmar om att tillhöra, 

respekteras och höras. Vi hoppas att vår text genomsyras av den ödmjukhet 

och respekt vi har inför dessa unga kvinnor. Vår ambition har inte varit att 

reproducera det stigma som omger denna problematik, utan att endast belysa 

de unga kvinnornas upplevelse av självskadan.  
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