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Abstract 
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Title: All my soul is filled of wounds – a study based on women’s experiences of living with 

self-injury. 

Supervisor: Mikael Skillmark 

Assessor: Kristina Gustafsson  

This study intends to illuminate women’s experiences of their own self-harm. Self-harm is 

mostly associated with women and research shows that women mostly are over-represented. 

This study describes women’s experiences about their self-harm but also how they perceive 

the elements around them during their illness. There is a focus on women’s abilities to 

manage emotions and how they are expressed. There is also a focus on how women perceive 

the support from important people in their individual social network.  

This study is completed by a qualitative approach based on six autobiographies there young 

women tells about their self-harm and mental health. The study has a hermeneutic approach 

which enables interpretation of our collected material. The result is presented based on two 

themes that focus on the women’s emotional management and their support from their social 

network.  The empirical material is analyzed on the basis of theoretical concepts of systems 

theory and network theory but also Antonovsky’s (1987) theory; KASAM. The result of this 

study resulted that the women’s social network have significance for them during the time 

with self-harm whether their social network are functional or not. The study has also found 

that the women’s emotional management are affected by meaningsfullness, manageability and 

comprehensibility.  
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1. Inledning 

 

“Vad ska jag göra när ingen förstår? 

Det är inte bara mina armar 

Hela min själ är fylld utav sår.” 

(Välitalo 2007, s.23) 

 

Psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat de senaste decennierna och visar fortfarande på en 

markant ökning. Studier visar på att depressioner, ångest och missbruk blir allt mer 

framträdande i samhället och då framförallt bland unga kvinnor. Bland kvinnor mellan 18-24 

år sökte 10 procent någon form av psykiatrisk vård eller använde psykofarmaka under 2011, 

motsvarande 7 procent av pojkarna. Allt fler ungdomar väljer självmant att ta hjälp av 

sjukvård på grund av psykisk ohälsa. Dock söker inte alla hjälp trots att de är i behov av det, 

vilket sannolikt innebär att det finns ett stort mörkertal (Socialstyrelsen, 2013). Psykisk ohälsa 

beskrivs också ibland som ett tecken på risk för självskador, olyckor och en vilja att ta sitt liv 

vilket gör att självskadebeteende ofta direkt kopplas ihop med psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2004).  

I en studie utav 3000 gymnasieungdomar påvisades i resultatet att 35,6  procent av de 

deltagande ungdomarna uppgav att de någon gång utövat självskador. I studien påvisas en 

könsskillnad då självskadebeteende visade sig vara mer vanligt förekommande bland flickor 

än bland pojkar (Lundh, 2014). Forskning visar att fler kvinnor än män initierar beteendet. 

Kvinnor tar vanligen ut sina känslor på sig själva, vanligast genom skärskador och 

förgiftningar (Friberg von Sydow, 2011). Självskadebeteende bland män är ovanligare då de 

oftare utagerar sina känslor på sin omgivning istället för sig själva (Lundh, 2014).  

Det finns flera olika sätt att utsätta den egna kroppen för självdestruktiva handlingar och att 

tillfoga den egna kroppen skada. Det kan innebära att genom sin livsföring skada sig själv 

som exempelvis; svälta sig själv eller missbruka droger. Det kan också innebära att tillfoga 

sig själv fysiska skador såsom att skära, rispa eller bränna sig (Socialstyrelsen, 2004). Studien 

ämnar främst fokusera på självskador så som skära, rispa, bränna sig, men kommer också ta 

upp andra former av självdestruktivitet då det är vanligt förekommande att en individ kan ha 

flera former av självskadebeteende (Lindgren, Öster, Åström, Hällgren-Granheim, 2011).  
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1.1 Bakgrund 

Att tillfoga den egna kroppen skada är inte ett nytt fenomen skriver Favazza (1996). Att 

personer har uttryckt sitt mående via kroppen har pågått under lång tid historiskt sett och då i 

olika skepnader. Beteendet har över tid beskrivits som ett uttryck för social och psykisk 

ohälsa (Favazza, 1996).  Självdestruktivt beteende innebär att genom olika handlingar skapa 

lidande för att lindra sitt psykiska mående vilket Johannisson (1997) beskriver som smärtans 

språk. Smärta framställs som något som kan komma till uttryck i flera fält. Johannisson 

(1997) ger exempel som är kopplat till det självdestruktiva beteendet så som att tillfoga sig 

själv smärta för att straffa sig själv för att på så sätt lindra ångest och lidande. Smärta har 

genom tiden använts för många olika innebörder och det finns även ett flertal olika sätt att se 

dåtidens självdestruktiva beteende (Johannisson, 1997). Nu liksom då finns många olika 

grader och sätt att utöva detta beteende (Favazza, 1996).   

Johannisson (1997) beskriver flera kvinnor som under den tiden hade ett självdestruktivt 

beteende. Ester Jönsdotter, född 1682 drabbas vid 21 års ålder av svår huvudvärk och frossa 

då hon självspjälkar sig själv. Hon blöder ofta från både näsa och mun på grund av 

näringsbrist och slutar äta helt. Hon lever endast på mjölk och vassla. Hon är starkt religiös 

och utövar religionen till fullo.  Smärtorna i kroppen medför att hon inte kan stå upp och 

utföra dagliga sysslor utan förblir liggande i sin säng. Hon plågar sin kropp genom att inte 

tillföra näring och hon svimmar ofta på grund av näringsbrist. Ester säger sig ha närmat sig 

guds vita kyrka vid svimningarna och när hon kommer in i den försvinner alla plågor 

(Johannisson, 1997). 

Sara-Stina, född 1763 börjar vid fjorton års ålder utöva självdestruktivt beteende. Under sin 

barndom blir hon utsatt för kränkningar och bestraffningar i hemmet och misstänks även bli 

utsatt för sexuella övergrepp. Det berättas också om hur hon svalt krossat porslin och 

knappnålar varpå hon tvingas uppsöka läkare. Läkaren förklarar alla skador som självgjorda 

och finner henne dåraktig. Hennes beteende utvecklas till att bli starkt självdestruktivt. Hon 

biter sig i armar och över större delen av kroppen, hon slår och tar strypgrepp på sig själv och 

blir sexuellt utlevande (Johannisson, 1997).   

Under 1600-och-1700-talen dominerade religionen i Sverige och påverkade människor starkt. 

Under denna tid spelade kyrkan och religionen en stor roll i samhället. Motgångar och 

utmaningar i livet försöktes ofta förklaras genom religionen och relationen mellan gud och 

människa. Kvinnors självskadebeteende förklarades ofta som dårskap och kvinnorna och 
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kunde då spärras in på grund av beteendet. Under 1800-talet uppträdde en ny karaktär av 

självdestruktivt beteende som var mer riktat till fysisk, omedelbar skada. Det var under denna 

tid saker började förklaras mer genom vetenskapen än religionen. Religionen blev alltmer 

utsuddad i samhället och människorna trodde mer på vetenskapen (Johannisson, 1997).  

Det står klart att självskadebeteende har funnits över tid och i många olika former.  Under 

senare delen av 1900-talet var det vanligaste självskadebeteendet ätstörningar. Vid 

milleniumskiftet uppmärksammades istället en allvarlig ökning av skärande. Under de senaste 

åren har självskadebeteende uppmärksammats i media likt aldrig tidigare, detta efter att 

forskning visat på att självskadebeteendet är ett vanligt och ökande problem (Johansson, 

2010).   

Johansson (2010) tar i sin bok exempel från en artikel i Svenska dagbladet: “Det handlar om 

en växande grupp unga flickor som skär sig själva med rakblad eller vassa knivar över armar 

och ben. Men flickorna har ingen avsikt att ta sitt liv.” 

Då beteendet började uppmärksammas fick Socialstyrelsen år 2004 uppdrag av regeringen att 

genomföra en undersökning av hur omfattande problemet är bland unga kvinnor. Majoriteten 

av informationen kom från Barn- och ungdomspsykiatrin och skolor.  Resultatet visade att 

mellan 1,2 och 1,7 procent av kvinnor mellan 13-18 år skadar sig själva. Att tillfoga sig själv 

skada och smärta sker dock många gånger i hemlighet, därav finns det sannolikt ett stort 

mörkertal som inte söker vård (Socialstyrelsen, 2004).  

Dagens självskadebeteende hos kvinnor innebär rispande och skärande på armar, handleder 

och ben och är det mest vanliga. Det finns också mätningar på att ungdomar idag mår sämre 

än för 10-15 år sedan (Fjellman, 2011).  

Självskadebeteende är därmed ett utbrett och ökande problem och då främst hos unga 

kvinnor. Viktigt är därför att skapa ökad kunskap för problemet inom socialt arbete. Vi finner 

det relevant att belysa kvinnor upplevelser och känslor kring sitt självskadebeteende. Detta då 

vi finner att forskning med ett inifrånperspektiv om hur det är att leva med ett 

självskadebeteende är mycket begränsad. Mycket att den forskning som finns är skrivna ut ett 

medicinskt eller psykologiskt syfte. Därmed anser vi det viktigt att uppmärksamma problemet 

ur ett socialt perspektiv. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och tolka kvinnors upplevelser av att leva med 

självskadebeteende.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur beskriver kvinnorna att det är att leva med ett självskadebeteende utifrån 

känslohantering? 

 Hur beskriver kvinnor med självskadebeteende stödet från deras sociala nätverk? 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning om självskadebeteende redovisas. Detta för att 

påvisa hur befintlig forskning ser ut över området psykisk ohälsa och självskadebeteende. 

Forskningen är presenterad under olika utvalda teman. Det är här viktigt att ha i åtanke att 

avsnittet är en begränsad del av befintlig forskning. Inom begreppet självskadebeteende finns 

många olika definitioner och kriterier vad som är just ett självskadebeteende. Då forskare har 

olika kriterier för sina studier om självskadebeteende och dessa inte alltid framkommit gör det 

således svårt att presentera exakta siffror och gör även att resultaten kan variera avsevärt.  

2.1 Faktorer och könsfördelning 

Självskadebeteende är något som har ökat de senaste decennierna och som blir framförallt 

mer vanligt bland unga. Forskning visar att beteendet börjar allt lägre i åldrarna. En del 

personer initierar beteendet själva medan andra lär sig av kompisar (Socialstyrelsen, 2004). 

Att tillfoga sig själv skada kan ha olika innebörder för olika personer men ofta är det ett sätt 

att hantera det emotionella kaos och de svåra känslor som finns inombords. En del gör det för 

att trösta sig, hantera eller lindra sin smärta. Andra vill straffa sig själva då de har ett 

självförakt. Det finns också den grupp som försöker ge ett rop på hjälp genom att skada sig 

(Johansson, 2004). Anledningen till självskada kan då bli ett sätt för individen att 

uppmärksamma omgivningen på sitt dåliga mående. Det kan också syfta till att få 

samhörighet med andra som har samma beteende (Lundh, 2014). En gemensam nämnare för 

samtliga är dock ofta att må psykiskt dåligt (Johansson, 2004).  

 

Att initiera beteendet är vanligt i tonårsåldern och kan vara direkt kopplade till 

omständigheter i en individs liv. Vad som utlöser ett självskadebeteende är oklart och det kan 

finnas många orsaker till varför en person väljer att skada sig själv. En del faktorer som kan 
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spela roll är låg självkänsla, mobbing, droger och psykisk ohälsa. Det kan också handla om 

ekonomisk status eller separerade föräldrar (Stallard, Spears, A Montgomery, Phillips, Sayal, 

2013). De vanligaste sätten att tillfoga sig själv skada beskrivs som genom att skära sig, rispa, 

bränna eller att förgifta sig (Ougrin, Kyriakopoulos, Zundel, Banarsee, 2011). 

Många forskare menar att det finns två olika grupper som utövar beteendet: De som vill lindra 

sin psykiska smärta och väljer att hantera det genom att skada sig själva och de som önskar att 

ta sitt liv (Stallard, et al. 2013). Självskadebeteende delas då vanligen in i två grupper vilka 

presenteras som icke-suicidalt självskadebeteende och självmordsbeteende (Lundh, 2014). 

Det finns dock forskare som ifrågasätter indelningen mellan självskadebeteende och 

självmordsbeteende.  De menar att de båda grupperna har ett samband och ingen enkel 

indelning kan göras. Detta då det är vanligt bland personer med självskadebeteende att ha 

tankar kring döden och en vilja att ta sitt liv, vilket gör att beteendet ändå en är riskfaktor för 

självmord. Skadorna som uppkommer vid självskada kan vara livshotande (Lundh, 2012). 

Forskning visar att könsfördelningen i den grupp som har suicidalt självskadebeteende är 

ungefär lika (Stallard, et al. 2013). Ungdomar som har suicidalt självskadebeteende är också 

något äldre än den grupp som "endast" vill lindra sin smärta (Ougrin, et al. 2011)  

2.2 Diagnos och kombinerade självskadebeteenden  

Forskning visar att personer med självskadebeteende ibland även kan ha en psykiatrisk 

diagnos eller flera olika typer av självdestruktivt beteende. I en studie om kvinnor som vårdas 

för sitt självskadebeteende har fem av sex någon form av diagnos. Det kan till exempel vara 

depression, fobier, personlighetsstörning, ätstörning eller Aspergers syndrom (Lindgren, 

Öster, Åström,Hällgren-Granheim, 2011). Det kan även förekomma att man har flera olika 

diagnoser.  

 

Forskningen visar även att personer med självskadebeteende i högre utsträckningar riskbrukar 

narkotika och alkohol (Ougrin, et al. 2011). Psykisk ohälsa och alkohol har enligt forskning 

ofta ett samband. Studier visar på starka samband mellan ungdomar som högkonsumerar 

alkohol och risken av att drabbas av depression, men också att utveckla ett 

självskadebeteende. Detta då det är vanligare bland ungdomar som högkonsumerar alkohol att 

ha ett självskadebeteende. När individen självskadar förekommer det alkohol i upp till hälften 

av fallen (Hagqvist & Rydelius 2013).    
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2.3 Det sociala stödets betydelse  

Som tidigare nämnt är självskadebeteende vanligast hos ungdomar. Tidigare forskning visar 

att ungdomar som lever med ensamstående föräldrar, har styvsyskon eller sämre 

socioekonomisk status löper större risk att drabbas av självskadebeteende (Storey, Hurry, 

Jowitt, Owens & House, 2005). Det sociala nätverket spelar stor roll för den självskadades 

situation. Att ha ett socialt stöd är ett primärt behov hos människan och förebygger risken för 

psykisk ohälsa. Det har visat sig vara lika viktigt att kunna prata om sina problem med 

anhöriga som att ha tillgång till professionella kontakter inom psykiatrin. En stor del av de 

som har självskadebeteende upplever ett bristande socialt stöd från sina anhöriga. En stor del 

kände bristande socialt stöd från anhöriga redan i barndomen (Storey et al. 2005). 

Ungdomarna vill ofta dölja sin självskada för sina föräldrar och lärare. Följden av det blir att 

självskadan inte blir upptäckt och de får därför inte någon behandling. Ofta har ungdomarna 

en annan syn på vilken hjälp de behöver än vad de vuxna har och de vuxnas hjälp är därför 

inte alltid så uppskattad (Storey et al. 2005). 

2.4 Självskada som symbolspråk och identitet  

Mycket av den forskning som finns kring självskadebeteende är skrivna ur ett medicinskt eller 

psykologiskt perspektiv. Johansson (2005) skriver dock om självskadebeteende ur ett 

etnologiskt perspektiv. Hennes studie bygger på empiri från inlägg från bloggar och forum 

skrivna av kvinnor med självskadebeteende. Hon diskuterar hur självskadebeteende kan ses 

som ett kulturellt fenomen och hur synen på självskadebeteende påverkas av vilka 

konstruerade föreställningar som finns kring kvinnlighet och den kvinnliga kroppen. Den 

kvinnliga kroppen är ofta en symbol för mottaglighet och gränslöshet vilket kan skapa en 

känsla av kaos hos kvinnan och skapa svårigheter att sätta gränser för den egna kroppen.  

Den etnologiska studien är indelad i flera olika teman där hon tar upp kvinnornas känslor och 

tankar kring bland annat blodet, ärren och smärtan (Johansson, 2005). Självskadebeteende är 

vanligen kopplat till psykisk ohälsa och blir ett sätt för kvinnorna att hantera sina känslor 

(Johansson, 2011).  

För många personer som har självskadebeteende är det vanligt att vända sig till likasinnade. 

Detta eftersom de många gånger upplever att de inte kan prata med sina närstående eller av 

olika skäl inte vill göra det. Många använder då forum på internet för att prata med andra 

personer som har självskadebeteende om sina upplevelser. Forskning visar att det är vanligt 

att söka sig till andra med samma erfarenheter oavsett om det sker via internet eller i verkliga 
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livet. Detta gör att de tillsammans bildar en grupp dem emellan och känner meningsfullhet 

och identitet (Johansson, 2011). Kvinnorna som har deltagit i Johanssons (2011) studie menar 

att det är skönt att samtala med likasinnade om sina problem då de påstår att de är de enda 

som på riktigt kan förstå dem i deras situation. Det beskrivs att flertalet kvinnor i studien 

upplever sig ha blivit svikna av vården och missförstådda i sin situation. Kvinnorna föredrar 

att prata på internet där de kan vara anonyma och inte behöver stå öga mot öga och öppet 

förklara sin situation då det är ett känsligt ämne att tala om och då de heller inte kan bli 

dömda på internet. Studien visar att när en person med självskadebeteende söker sig till 

samma grupp görs ofta försök till att leta efter gemensamma erfarenheter med andra för att få 

en bekräftelse att det finns någon som känner likadant och att man inte är ensam om att skära 

sig och må dåligt. Det är då vanligt att berätta om vilka självskador man utför och hur det 

känns (Johansson, 2011).  

Johanssons (2011) studie menar att genom att söka sig till likasinnade kan kvinnorna hjälpa 

andra men också hjälpa sig själva. Kvinnorna skapar sig således gemenskap och en känsla av 

tillhörighet vilket också kan hjälpa till att förebygga stigmatisering och isolering i sin egen 

situation (Johansson, 2011). Däremot finns det också en risk för att denna grupptillhörighet 

medför negativa konsekvenser. Det kan exempelvis vara att då man delar med sig av känslor 

och erfarenheter på bloggar och forum finns en risk för uppmuntran i negativ riktning. Då kan 

det finnas en påtaglig risk att självskadebeteendet trappas upp och att det blir svårare att sluta. 

Det kan till och med bli en slags tävling om vem som skadar sig mest (Johansson 2005). Det 

kan även medföra att andra personer som inte har självskadebeteende blir påverkade och 

utvecklar ett självskadebeteende (Johansson, 2011).  

Blod ses ofta bland de självskadande kvinnorna som ett uttryck för lidande, kaos och sorg. 

Blodet ses dock inte bara som en symbol för det negativa utan ses också som något att hedra 

och dyrka (Johansson, 2005). Känslorna och tankarna kring blodet och såren kan ses som 

något som håller gruppen samman som gemensam nämnare. Historiskt sett är blod en symbol 

för lojalitet i en grupp, som exempelvis att bli blodsbröder. Precis som med blodet är även 

ärren något som kvinnorna har en slags hatkärlek till, samtidigt som de avskyr sina ärr är de 

ändå stolta över dem då ärren berättar en historia om deras förflutna (Johansson, 2005). 

2.5 Etiska och moraliska frågor kring självskadebeteende 

Friberg von Sydows (2011) studie behandlar ett socialetiskt perspektiv de moraliska och 

etiska frågorna som uppkommer i samband med att en individ självskadar. Har man som 
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människa rätt att skada sin egen kropp och när är det dags för andra att ingripa? Gör samhället 

rätt i att ingripa kring vad individen gör med sin egen kropp? Studien visar att vid 

självskadebeteende förväntas individen själv ta moraliskt ansvar och sluta med sina 

handlingar. Dock förväntas också nätverket kring individen ta moraliskt ansvar och ingripa.  

Friberg von Sydow (2011) beskriver självskadebeteende ur historisk kontext. Synen på 

självskadebeteende påverkas av faktorer så som vilken tid, rum och religion utföraren tillhör. 

Han tar kvinnliga helgon på 1400-talet som exempel som genomgick extrem självspjälkning 

och självstympning som en religiös handling, en form av asketism för att nå ökad andlighet 

och renhet. Friberg von Sydow presenterar detta genom att dra paralleller till dagens syn på 

självskadebeteende. Självspjälkning och självstympning skulle vi idag kunna se som mindre 

socialt accepterad och troligtvis skulle vi se det som en form av anorexia och 

självskadebeteende, alltså självdestruktiva handlingar istället för andliga handlingar eller 

renhetsriter. 

2.6 Behandlingsrelationer  

Att få en individ att sluta skada sig är en lång process och det krävs mycket tålamod och 

kunskap från behandlare (Lindgren, et al. 2011). Individer med självskadebeteende beskrivs 

ofta som en svårbehandlad grupp då beteendet kan skapa stor känsla av sorg, hopplöshet och 

ilska hos omgivningen och hos behandlaren. Då personer med självskadebeteende är en 

svårbehandlad grupp är det därför viktigt att behandlaren är professionellt utbildad. 

Individerna är sårbara och har ofta erfarenhet av att deras omgivning inte tar deras upplevelser 

och erfarenheter av sitt självskadebeteende på allvar. Det är då av betydelse att behandlaren 

förhåller sig professionellt och empatisk gentemot sin patient i situationer som kan röra upp 

mycket känslor.  I mötet med en självskadande individ är det viktigt att ha ett förhållningssätt 

som bygger på ett empatiskt och validerande lyssnande. Det är viktigt att utforska och 

bekräfta det som individen har att säga. Att öka medvetenheten kring emotion och hur 

individen ska ordna sina känslor är betydelsefullt i behandling av självskadebeteende. Även 

en tydlig behandlingsstruktur där individen vet vad som kommer hända så det blir 

förutsägbart är positivt i behandlingsarbetet. Även krishantering är en faktor för tillfrisknande 

för om behandlaren och vården inte förhåller sig empatiskt och professionellt finns det risk att 

patienten istället kan skadas ytterligare och kan få en uppfattning av att de inte är tagna på 

allvar. Detta eftersom förväntningen på vården är stor. Lundh (2014) skriver att det är viktigt 

att hantera personer med självskadebeteende med tålamod och att informera personen om den 
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tänkta behandlingen redan från början så att kontinuitet skapas i behandlingen och en 

trovärdighet från patienten. (Lundh, 2014). 

I Löwenborg och Sjöbloms (2009) studie framställs kvinnors egna uppfattningar om hur de 

vill bli bemötta och hur de upplever vården utifrån sin situation. Studien innehåller 

informanter i form av klienter som har eller har haft självskadebeteende, ätstörningar och 

drogproblem. Dessa blev tillfrågade hur de ser på vården och de professionella som arbetar 

där i deras bemötande och stöd. Det framkom att kvinnorna ansåg att det är viktigt att bli 

motiverad till sin behandling och vård på ett bra sätt eftersom de ansåg att ömsesidighet är 

viktigt i behandlingsprocessen. Det är viktigt att själv vilja ta emot hjälp men samtidigt lika 

viktigt att som klient veta att den professionella är intresserad av att hjälpa en. Det framkom 

att om en professionell behandlare utger ett negativt bemötande blir det också svårare för den 

hjälpsökande att öppna sig och dela med sig av sina erfarenheter. Det är också av betydelse att 

mötas på samma våglängd och bli förstådd i sin situation och att det finns ett intresse från 

behandlaren att förstå. Det är då lättare att skapa tillit mellan behandlare och hjälpsökande. 

Om detta skapas finns det risk för duellerande verklighet vilket innebär att den ena parten kan 

få en annan uppfattning och syn på problemet. Detta kan då ställa till det i 

behandlingsprocessen eftersom tillit saknas mellan hjälpsökande och behandlare (Löwenborg 

& Sjöblom, 2009). 

Det framkommer också att det är av betydelse att behandlaren är förstående och empatisk och 

att ett aktivt lyssnande är mer än att vara tyst. Det beskrivs i studien att som behandlare är det 

av betydelse av att vara medveten om att kunna balansen mellan närhet, avstånd, intresse och 

respekt. Det framkommer således att behandlaren spelar stor roll för hur utgången av 

behandlingen blir (Löwenborg & Sjöblom, 2009). 

2.7 Självskadebeteende i en internationell kontext  

Forskning visar att självskadebeteende är ett socialt problem även i andra delar av världen. 

Det är påvisat att depression och självskadebeteende är vanligast förekommande när det 

kommer till psykisk ohälsa (Sayal, Yates, Spears, Stallard, 2014). Internationellt sett är det 

problem med att säkerställa exakta siffror på hur stor del av befolkningen som lider av 

självskadebeteende då det sannolikt finns ett stort mörkertal. Vad som dock är bevisat är att 

kvinnor är överrepresenterade vid utövande av beteendet (Hawton, 2002). Tysk forskning 

visar att det ofta finns ett samband med självskadebeteende och dåliga relationer till familj 

och andra sociala relationer. Självskadebeteende kan också kopplas till låga skolresultat, 
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riskbruk vad gäller alkohol och narkotika och kan även finnas samband med 

självmordstankar. Forskning menar således att det finns starka förbindelser mellan depression 

och självskadebeteende och psykisk ohälsa (Sayal, et. al, 2014).  

Engelsk forskning gjord på 600 gymnasieungdomar i åldern 15-16 år visar att 11 procent av 

kvinnorna hade skadat sig själv det senaste året jämfört med 3 procent av männen. Utav dessa 

uppgav 13 procent att de uppsökte vård för skadan (Hawton, 2002). Det är av forskning 

framtaget att det är få personer som söker vård för psykisk ohälsa och självskadebeteende. De 

få som söker vård vänder sig oftast till primärvården och inte till specialistvård.  Vetskapen 

om hur många individer som har självskadebeteende baseras ofta på det antal som har sökt 

hjälp eller som skolan eller anhöriga har uppmärksammat. Många utövar beteendet i 

hemlighet vilket också är det eventuella mörkertalet forskare inte vet om (Sayal, et. al, 2014).  

Självskadebeteende är vanligare bland kvinnor än män. I en studie från London gjord på 

ungdomar i åldern 12-16 år visar resultatet att en av fyra ungdomar i den här åldern 

självskadar sig och då även har sökt hjälp för beteendet. Studien är byggd på 

enkätundersökningar av unga pojkar och flickor med syfte av att vilja undersöka om så unga 

personer självskadar sig. I studien ingick 3964 personer i åldern 12-16 år (Ougrin, et al. 

2011). 

Vi saknar att det inte finns mer forskning som har ett direkt individperspektiv och som 

beskriver kvinnors upplevelser kring sitt självskadebeteende. Även den forskning som påvisar 

den eventuella betydelsen av ett socialt nätverk är begränsad. Men också hur individer med 

självskadebeteende beskriver att de upplever sitt sociala stöd är begränsad.  Därför bidrar 

denna studie med ett sådant perspektiv. Denna studie ger också ett djupare perspektiv på 

kvinnornas känslohantering, vilket kan konstateras saknas i den tidigare forskningen vi tagit 

del av.    

3. Teori 

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i KASAM och systemteori. Teorierna har använts i 

analysen för att få en ökad förståelse för kvinnornas beteende. Teorierna har även hjälp oss att 

synliggöra faktorer som påverkar deras mående och situation. Att studien bygger på en 

kombination av dessa teorier ger studien ett salutogent synsätt. Att se till de positiva resurser 

som kvinnorna har i sitt sociala nätverk och se till de faktorer som lindrar stress och främjar 
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hälsa så som känsla av sammanhang, ger därför studien ett salutogent synsätt (Hessle, 

2003).     

3.1 KASAM – känsla av sammanhang 

KASAM ger oss kunskaper kring vilka verktyg kvinnorna använder eller bör använda i de 

motgångar de möter. Genom att analysera vårt resultat med denna teori får vi fram kunskap 

kring hur väl de klarar livets påfrestningar och vilka faktorer som kan påverka vilken 

motståndskraft de har för att möta dessa. Den hjälper oss också att ta reda på hur deras känsla 

av sammanhang påverkar deras situation.   

Genom livet utsätts människan för flertalet psykiska, fysiska och sociala påfrestningar. Dessa 

påfrestningar gör vissa människor sjuka. Ofta ligger kunskapens fokus på varför människor 

blir sjuka. Antonovsky (1987) intresserar sig istället för varför det finns människor som är 

fortsatt friska trots att de utsatts för samma påfrestningar. Att människan klarar påfrestningar 

olika bra beror på vilken motståndskraft som människan bär. Motståndskraften beror på 

olikheter i faktorer så som arv och miljö. Teorin om KASAM intresserar sig av just vilka 

olikheter det är som styr vilken motståndskraft individen får, och om man kan mäta och 

förbättra mänskans motståndskraft. 

”Det räcker inte med att laga broläggningen över livsfloden så folk inte ramlar (eller hoppar) 

i vattnet. Man måste därutöver lära dem simma, hantera sina liv i med- och mot-gång, göra 

det bästa av tillvaron (Antonovsky, 1987, s. 9).   

Antonovsky (1987) presenterar tre centrala komponenter inom KASAM. Dessa är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet - Människan mår bra av att kunna förstå inre och yttre stimuli på ett strukturerat, 

ordnat och tydligt sätt. Helst vill människan förutspås händelser och undvika överraskningar. 

Om en människa dock råkar ut för en oväntad händelse vill hon kunna ordna och förklara det 

som hänt.  Som människa mår man inte väl av stimuli som är kaotiskt, oförklarlig och 

oväntad. Det är därför viktigt med struktur och regelbundenhet i livet. Känsla av begriplighet 

ökar chansen för ett friskt liv.     

Hanterbarhet - Att som människa ha en känsla av hanterbarhet i situationer gör att risken för 

att känna sig som ett hjälplöst offer minskar. Att känna att man har resurser för att hantera 

svåra situationer ökar motståndskraften. Det är viktigt som människa att känna att man kan 

hantera livet. 
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Meningsfullhet - Att ha områden i livet som skapar känsla av engagemang, meningsfullhet 

och betydelse ger individen starkare känsla av sammanhang. Individer som har en stark känsla 

av sammanhang ser utmaningar i livet som meningsfulla och värda att engagera sig i. Det gör 

att individen söker en mening i det som hänt och försöker göra det bästa av situationen. De 

individer som inte känner denna typ av meningsfullhet i utmaningar har en lägre känsla av 

KASAM och ser utmaningarna snarare som belastning de helst hade velat vara utan. Individer 

med lägre känsla av meningsfullhet har därför svårare att möta utmaningar i livet.    

3.2 Systemteori och nätverksperspektiv 

Systemteori ger en ökad förståelse för att individen inte är ensam i sin problematik utan lever 

i ett sammanhang. Systemteorin hjälper oss även att se de positiva resurser som finns i 

kvinnornas nätverk (Hessle, 2003). 

Studien har en systemisk utgångspunkt och ett nätverksperspektiv då intresset ligger i att 

förstå det större sammanhanget kring individen. Människor är sällan isolerade med sina 

problem och det sociala nätverket blir ofta mer eller mindre påverkat av individens problem 

(Petitt & Olson, 2013). För att besvara studiens syfte är det intressant att studera hur 

kvinnornas sociala nätverk är uppbyggt, vilken betydelse det spelar för deras situation samt 

hur deras olika relationer i nätverket påverkar dem.   

Nätverksperspektiv har sin teoretiska grund i systemteorin. Systemteorin hjälper till att 

synliggöra och skapa förståelse för relationer i det sociala nätverket. Systemteori bygger på att 

helheten är mer än summan av delarna och att alla delarna tillsammans samverkar till en 

helhet. Det system som människan ingår i är inte statiskt utan är i ständig rörelse och 

omvandling. Delarna i systemen påverkar inte varandra i ett rakt orsak-verkanssamband utan 

delarna påverkar varandra i en cirkulär orsak-verkanprocess (Elf & Garphult, 2003).  

Människor lever inte i ett vakuum utan påverkas ständigt av samspelet med andra människor. 

Detta samspel med andra människor skapar ett gemensamt sammanhang (Elf & Garphult, 

2003). Detta gemensamma sammanhang som kvinnorna ingår i är något vi därför valde att 

undersöka i denna studie. I individens sociala nätverk finns olika personer som individen kan 

ha mer eller mindre bra och starka relationer till, det kan exempelvis vara familjemedlemmar, 

professionella kontakter, vänner eller släktingar. Dessa kontakter i det sociala nätverket kan 

vara både ett hinder eller en resurs för individen (Petitt & Olson, 2013). Genom att samverka 

med nätverket ser man till individens hela sociala sammanhang (Hessle, 2003). Personer i 

individens nätverk kan ha olika uppfattningar om individens problem och kan ha olika 
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önskningar om hur han eller hon ska uppträda eller förändra sitt beteende (Petitt & Olson, 

2013).        

4. Metod 

Inom detta avsnitt presenteras studiens genomförande. Studien har genomförts med hjälp av 

kvalitativ metod med en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Urvalet av empiri har varit 

ändamålsenligt och studien har också genomförts med kvalitativ innehållsanalys.  

4.1 Hermeneutisk kunskapssyn 

Studien har genomförts med en hermeneutisk kunskapssyn. Den hermeneutiska 

kunskapssynen syftar till att tolka och sedan förstå material. Genom tolkning av de 

självbiografiska texterna hjälpte den hermeneutiska kunskapssynen oss att skapa förståelse för 

kvinnornas handlingar och förståelse för deras situation. Hermeneutiken innebär också att 

försöka förstå mänskligheten, livet och hur det kommer till uttryck. För att få denna förståelse 

för kvinnornas liv valde vi att ta del av deras berättelse, för att sedan tolka dessa intryck och 

återskapa dem genom våra tolkningar. Thomassen (2007) beskriver att detta är ett sätt för att 

skapa förståelse.  

4.2 Kvalitativ metod 

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativ metod. Detta då kvalitativ metod syftar till att 

få djupare förståelse och undersöka det empiriska materialet (Levin, 2008). Kvalitativ metod 

har även använts då vi var intresserade att söka kunskap om kvinnornas relationer till 

varandra och deras grupptillhörigheter (Jacobsson & Meeuwisse, 2008) Vi valde att inhämta 

denna kunskap genom att läsa texter som kvinnorna producerat, vilket enligt Ahrne & 

Svensson (2008) är ett av de sätten man kan inhämta denna kunskap. Kvalitativ metod är 

lämplig då studien ämnar undersöka kvinnornas subjektiva upplevelser kring hur det kan vara 

att leva med ett självskadebeteende. Detta då kvalitativ metod används för att belysa 

individens upplevelser och dess tolkning av verkligheten (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 

2011).  

4.3 Datainsamlingsmetod 

Studien avser att ge en djupare förståelse och kunskap kring hur kvinnor med 

självskadebeteende upplever sin situation samt hur de upplever stödet från deras sociala 

nätverk och hur deras känsla av sammanhang påverkar deras situation. Därmed är ambitionen 

att studiens empiriska material ska komma från individerna själva.  
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Utifrån de etiska riktlinjer som finns var det etiskt problematiskt att intervjua individerna då 

de lever i en utsatt situation. Studien berör också känsliga frågor kring individens liv och 

hälsa vilket skulle kunna leda till men för dem (Vetenskapsrådet, 2011). Den 

datainsamlingsmetod studien istället utgår ifrån är biografi- och livsberättelseforskning. Det 

empiriska material studien har baserats på hämtat material från självbiografiska böcker. 

Böckerna är skrivna av unga kvinnor som själva har haft ett självskadebeteende. Valet av 

självbiografier som källa till studiens empiriska material beror på att självbiografier bygger på 

egna berättelser från en människas liv, vilket vi har studerat.  

Fokus i självbiografier ligger på individens egna tolkningar av sin verklighet och där deras 

egen uppfattning är i centrum. Självbiografier ger därmed ett inifrånperspektiv från individens 

liv utifrån dess egna erfarenheter och förklaringar. Självbiografier återspeglar även 

underliggande värderingar i samhället och författaren är en del av samhället. För att förstå 

individen behövs förståelse för hur det ser ut i samhället (Johansson & Öberg, 2008). 

Kvinnornas självbiografiska berättelser är innehållsrika ger oss därför en tillräcklig empiri för 

att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar.     

4.4 Urval 

För att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar har studien ett strategiskt urval. 

Detta eftersom vi utifrån syfte och frågeställningar ville hitta material som stämde överens på 

det vi ville undersöka (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011).   

Vi har tagit fram vårt empiriska material genom att söka på olika bibliotek. De sökord som 

har använts är: självskadebeteende och självdestruktivitet.  Samtliga böcker som under studien 

har använts är självbiografier och är skrivna av kvinnor som själva har, eller har haft 

självskadebeteende. Självbiografierna är baserade på kvinnors berättelser om sina 

självskadebeteenden och hur de har upplevt tiden med beteendet. Valet av självbiografier 

beror på att vi ville ha förstahandskällor och inte sekundärmaterial. Studien bygger på ett 

individperspektiv och böcker som var skrivna av anhöriga eller vårdpersonal valdes därför 

bort.  

Vid urvalet av böckerna valdes att samtliga skulle vara skriva av kvinnor då problematiken är 

mest vanligt förekommande just hos kvinnor. Vid valet av böcker var även individens ålder 

en faktor, då studien främst fokuserar på ungdomar och unga vuxna. Böckerna berättas utav 

kvinnorna från deras tonårstid då de hade sitt självskadebeteende. En av kvinnorna utvecklade 

dock sitt självskadebeteende vid 25 års ålder. Vi har gjort bedömningen att ändå ta med denna 
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bok eftersom den stämde väl in på vår studie och för att vi ansåg den tillföra information till 

studien. Urvalet av böcker valdes utifrån självskadebeteende som i huvudsak går ut på att 

skära då detta enligt forskningen är det vanligaste självskadebeteendet bland unga kvinnor. 

Under studien har vi dock uppmärksammat att personer som har självskadebeteende ofta har 

mer än ett destruktivt beteende. Således behandlar också vår studie lite av andra destruktiva 

beteenden såsom alkohol- och narkotikabruk. De självbiografiska böckerna är skriva under 

2004-2013. Att böckerna skulle vara relativt nya var ett urvalskriterium för oss då studien 

handlar om hur den psykiska ohälsan och självskadebeteende har ökat och uppmärksammats 

de senaste åren.    

Utifrån dessa urvalskriterier fann vi endast ett fåtal böcker och majoriteten av böckerna ingår i 

denna studie. De få böcker vi ändå valde bort gjorde vi för att vi ansåg att de inte skulle 

tillföra studien något som de andra böckerna inte kunde göra. Antalet böcker beror också på 

att vi noggrant ville undersöka empirin för att få fram ett så tillförlitligt och väl granskat 

resultat som möjligt under den begränsade tiden som fanns för att utföra studien. Vi ansåg sex 

stycken böcker som tillräckligt för att samla in vår empiri och svara på studiens syfte och 

frågeställningar.     

De böcker som studiens empiriska material behandlar är följande: 

 Vansinne på marsch - Maria Rådstam, (2012)  

 Zebraflickan - Sofia Åkerman, (2004) 

 Vingklippt ängel - Berny Pålsson, (2004) 

 Blod, droger och rock ´n´ roll - Janique Svedberg, (2013) 

 Flickan som gud glömde - Emelie Välitalo, (2007) 

 Hälsa henne att hon ska dö - Jasmine Kara, (2010)    

 

4.5 Källkritik och trovärdighet 

Då vi har använt oss av självbiografiskt material har vi varit medvetna om att ha behövt 

förhålla oss källkritiskt till det material vi använt. Detta för att få fram ett så trovärdigt resultat 

som möjligt. Något vi förhållit oss till är att författaren till självbiografin själv bestämmer vad 

som ska berättas i boken och inte. Denne bestämmer också hur informationen ska presenteras, 

vilket gör att berättelsen blir en konstruerad version av verkligheten. Det självbiografiska 

materialet är kvinnornas egna framställningar av sig själv, hon själv blir då både producent 
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och produkten i självbiografin (Johansson & Öberg, 2008). Det har för oss varit viktigt att 

vara medvetna om att det kan finnas anledningar till att kvinnorna haft intresse i att tona ner, 

försköna eller överdriva vissa saker i sina berättelser. Vi har även förhållit oss till vilken 

position och vilket perspektiv författaren har (Bergström & Boreus, 2012), så som exempelvis 

att vilken roll och position kvinnorna har gentemot professionella kontakter påverkar hur de 

väljer att framställa dem. Därför har vi inte bara fokuserat på hur saker framställs, utan även 

varför de framställs som de gör.  Detta då vi är här medvetna om att självbiografier bygger på 

kvinnornas egna tolkningar av sitt självskadebeteende och sin situation. Dock är det just 

individens egna upplevelser och tolkningar som är undersökningsobjektet i denna studie, och 

därmed finner vi inte detta som ett problem. Detta eftersom vi dessutom studerar materialet 

utifrån ett kritiskt förhållningssätt.  

4.6 Innehållsanalys 

Granheim och Lundman (2004) beskriver på olika sätt hur forskare kan välja att presentera 

och analysera sitt empiriska material. För att börja analysera sitt material med kvalitativ 

innehållsanalys bör det bestämmas om analysen ska fokusera på manifest eller latent innehåll. 

Denna studies ligger fokus att ligga på det latent innehåll. Latent innehåll inom kvalitativ 

innehållsanalys innebär att analysera det empiriska materialet och göra en tolkning av 

innehållets underliggande innebörd medan manifest betyder att man beskriver det synliga i 

texten. Både manifest och latent innehåll innebär till viss del att göra egna tolkningar av 

materialet men latent innehåll tolkar på en djupare och mer abstrakt nivå vilket passar det 

empiriska material vår studie omfattar (Granheim & Lundman, 2004).   

En av dimensionerna i innehållsanalysen svarar på vilken handling berättelsen har (Johansson 

& Öberg, 2008). Böckerna lästes därför först en gång för att få en övergripande blick över 

handlingen. Vidare användes sedan innehållsanalysen till att svara på vilka som är 

karaktärerna i böckerna, hur de framställs och hur karaktärernas relationer ser ut gentemot 

varandra (Johansson & Öberg 2008). Under studiens gång har det empiriska materialet lästs 

upprepade gånger för att få djupare förståelse (Granheim & Lundman, 2004). 

Innehållsanalysen har använts för att besvara vilka underliggande och ytliga teman som boken 

behandlar (Johansson & Öberg, 2008). För att få fram dessa teman har vi under läsningen 

identifierat meningsbärande enheter som vi då har kodat. Materialet jämfördes sedan för att få 

fram centrala delar i materialet.  Det kodade materialet har sedan kondenserats för att lättare 

kunna använda materialet utifrån det syfte och frågeställningar vi har. Dessa meningar har 
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sedan kategoriserats för att hitta ett tema av det insamlade materialet (Granheim & Lundman, 

2004). Dessa teman är presenterade i resultatet och är sedan i analysen kopplade till teorierna 

systemteori och KASAM. Under det första temat har vi valt att presentera i resultatet handlar 

om hur stöd och relationer till kvinnornas sociala nätverk ser ut. Detta tema valde vi då vi såg 

att det sociala nätverkets betydelse var ett underliggande tema i empirin. En annan stor del av 

det latenta innehållet i empirin handlar om kvinnornas känslohantering. Vi valde därför att ha 

detta som ett tema för att sedan koppla det till teorin om känsla av sammanhang.  

4.7 Etiska överväganden 

Vi har här gjort etiska överväganden gällande att utföra en studie på kvinnor med 

självskadebeteende. För att studera kvinnors upplevelser av sitt självskadebeteende och stödet 

av sitt sociala nätverk var ambitionen att empirin skulle bygga på deras egna berättelser, 

erfarenheter och tolkningar i det empiriska materialet. Genom att intervjua kvinnor skulle vi 

inte behöva förhålla oss lika källkritiskt. Vi anser dock att det inte är etiskt försvarbart att 

intervjua kvinnorna då de befinner sig i utsatthet om sin egen hälsa. Kvinnorna har inte själva 

valt att drabbas av psykisk ohälsa och då studien syftar till att ta fram information och 

personliga uppgifter om hälsa och liv anses det därför bli etiskt problematiskt. En viktig del 

av forskningsetiken handlar om hur forskare får behandla medverkande personer. Personer 

som medverkar i forskningen ska skyddas från skador och kränkningar. De medverkande ska 

också skyddas från men som kan leda till skada för dem (Vetenskapsrådet, 2011). 

Studiens empiriska material har därför istället baserats på självbiografier skrivna utav 

kvinnor. Denna typ av studie anses inte vara oetisk då det är kvinnorna själva som har valt att 

utge sina berättelser. Det är dock viktigt att här återge kvinnornas berättelser så noga som 

möjligt för att försöka framställa deras upplevelser av beteendet. Det är även ur en 

forskningsetisk synpunkt av betydelse att vara medveten om att böckerna är en konstruktion 

av beteendet. Detta är något som vi valt att diskutera under avsnittet källkritik.    

4.8 Arbetsfördelning     

Arbetsfördelningen har under studiens gång har varit jämnt fördelad. Majoriteten av 

uppsatsen har skrivits gemensamt med undantag för bakgrund och teori då det varit uppdelat 

oss emellan. Vidare lästes samtliga självbiografier igenom ytligt av oss båda med en 

överenskommelse om att ha huvudansvar för tre böcker var vid sammanställning av resultat 

och analys. Detta för att få möjlighet att bli djupare insatt i böckerna och få ut ett mer givande 

material. Uppdelningen av huvudansvaret för böckerna berodde även på att studien utfördes 
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under begränsad tid och att en önskan från oss fanns om att vara så väl insatt i sitt material 

som möjligt. Materialet diskuterades noga oss emellan senare då vi tillsammans 

sammanställde resultatet. Även analys och diskussion har gemensamt sammanställts. 

5. Resultat 

I nedanstående kapitel följer en presentation av den sammanställda empiri som under studien 

har inhämtats utifrån de sex självbiografier vi har läst. Utifrån den insamlade empirin 

beskriver kvinnorna sina erfarenheter och upplevelser på egna sätt. Trots detta har vi kunnat 

hitta ett flertal underliggande gemensamma nämnare för de olika kvinnorna vilket vi har utsett 

teman för presenterande av denna empiri.  Empirin kommer att presenteras utifrån två olika 

teman där underteman följer för att mer noggrant presentera den insamlade empirin under 

temat.  De två teman som studien tar upp är Känslohanering och Stöd och relationer i det 

sociala nätverket. I resultatet lyfts även citat från kvinnorna som är direkt tagna från det 

empiriska materialet. Efter varje undertema kommer en analys av resultatet att efterfölja för 

att återkoppla till teori och tidigare forskning samt för att lyfta våra egna tolkningar av 

resultatet. 

5.1 Känslohantering  

Ett framträdande tema i resultatet har varit känslohantering i samband med kvinnornas 

självskadebeteenden vilket också har valts som ett tema. Detta tema är uppdelat i två 

underteman: Självskadebeteende som känslohantering och Känslan av att inte orka leva där 

kvinnornas känslor beskrivs utifrån vad de själva har tagit upp inom sin känslohantering och 

om sitt liv. 

5.1.1 Självskadebeteende som känslohantering  

En gemensam nämnare för samtliga kvinnor i det empiriska materialet är att de är drabbade av 

psykisk ohälsa och flera har någon form av psykiatrisk diagnos så som depression, 

schizofreni, anorexia och bipolär sjukdom. Samtliga kvinnor har även mer än ett destruktivt 

beteende eller beroende. Vanligt förekommande är också missbruk av alkohol och andra 

droger. Flera av dem upplever även att de har ett destruktivt sexliv men det förekommer också 

ett komplicerat förhållande till mat. Vanligt förekommande är att kvinnorna tar till alkohol, 

narkotika, ätstörningar eller destruktivt sex i svåra situationer eller perioder i deras liv. 

Exempelvis beskriver Välitalo (2007) att hennes olika sorters självdestruktivitet eskalerar när 
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hon är i en period då hon mår sämre. Nedan följer ett citat där hon beskriver de olika 

självdestruktiva beteenden hon utövar.  

“De dagar jag inte drack kände jag till min förvåning suget efter spriten. 

Jag hade halkat in på en destruktiv bana utan att själv förstå det. 

Samtidigt som festandet eskalerade så blev mitt sexliv destruktivt.” 

(Välitalo, 2007, s.71) 

Det mest framträdande självskadebeteendet bland kvinnorna i empirin är dock att skära sig. 

Samtliga kvinnor beskriver ett omfattande självskadebeteende. Kvinnorna väljer självskadan 

som ett verktyg att använda för att hantera de känslor som uppkommer i känslostarka 

situationer. Att kvinnorna skär sig är ett ständigt återkommande tema i det empiriska 

materialet och mycket av deras fokus ligger på just det. De beskriver att självskadandet ofta är 

svårt att stå emot och att de gör det för att må bättre. De beskriver även att de skadar sig själva 

för att trösta sig, hantera känslor och lindra den psykiska smärta de känner inombords. Andra 

beskriver att de skadar sig för att straffa sig själva. Det beskrivs också att det ibland kan 

handla om en kombination av dessa anledningar. En kvinna förklarar att alla hennes känslor 

fick utlopp när hon självskadade sig och att hon kände många olika känslor för skadan.  

“Det var instabiliteten som var värst. Känslorna kastade sig från den ena 

ytterligheten till den andra. Det var inte bara ångest och glädje. Det var 

hela paletten av kärlek, hat, ilska, harmoni, lycka, förtröstan, 

meningslöshet och förtvivlan.” (Rådstam, 2004, s. 97) 

Flera av kvinnorna uttrycker även en känsla av att känna sig värdelösa och att livet många 

gånger känns meningslöst. De beskriver att de upplever en stark känsla av tomhet inom sig. 

De säger sig uppleva en känsla av uppgivenhet då de inte ser någon mening med den smärta 

de har inombords. I det empiriska materialet är det tydligt att de flesta kvinnorna har svårt att 

finna någonting som är positivt hos dem själva. Följden blir då ofta att de tycker att de själva 

inte är värda något. Ett exempel på det är hur en kvinna kunde minnas hur hon alltid tyckt illa 

om sig själv och haft en inre röst som ständigt påpekade hur misslyckad och ovärdig livet hon 

var. Kvinnan nedan beskriver hur hon själv anser att hon förtjänar att skadas. 

“För varje rispning tänker jag på en anledning. Jag förtjänar det [...]. Jag 

är äcklig. Jag är ful. Ett drag till som blir en aning djupare. Jag börjar 

göra fler och fler och snart är hela armen täckt av blod och jag ser inte 
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ens vart rakbladsdragen har gått. Blodet strilar ner i badkaret och jag 

känner en smärtsam men skön känsla. Det är så det ska vara. ” (Kara, 

2010, s. 79). 

Som tidigare nämnt beskriver kvinnorna att de kan använda självskadan för att straffa sig 

själv, vilket kan ses i citatet ovan, då hon anser att hon förtjänar att skada sig. Hon beskriver 

också att det är ett tecken på hennes bristande självkänsla och det blir som en orsak till att hon 

börjar och fortsätter med destruktiva beteenden så som att riskbruka alkohol, ta droger och 

skära sig.  

5.1.2 Analys: Självskadebeteende som känslohantering  

Samtliga kvinnor tycks använda självskadebeteende som en form av känslohantering. De 

självskadar i syfte att hantera den psykiska smärta de känner inombords vilket enligt 

Johansson (2004) är en vanlig orsak till självskada. Det genomgående temat för de sex 

kvinnornas olika självskadebeteenden är att skära sig, likt Friberg von Sydow (2011) skriver i 

sin studie är det vanligaste sättet för kvinnor att skada sig. Rakbladet verkar för många av 

kvinnorna bli både deras bästa vän men också deras värsta fiende.  Rakbladet verkar kunna 

skapa både en känsla av trygghet och lugn samtidigt som en känsla av rädsla och panik kan 

uppstå i samband med självskadan. Exempelvis kan detta förstås när Kara (2010) beskriver 

den känsla hon får när hon skär sig och då tycker att hon uppnår en skön känsla som samtidigt 

är smärtsam.  Självskadan tycks bli som ett beroende för kvinnorna då de ibland kan uttrycka 

att de längtar efter att skada sig och inte kan motstå att göra det. I vissa fall jämför de känslan 

av att skära sig med känslan de får av att ta droger. Vi tolkar detta som att använda rakbladet 

blir en form av känslohantering och att de då blir beroende av att skada sig. En tolkning är att 

även det fysiska skärandet blir som en drog för kvinnorna.  

 

Samtliga av kvinnorna har flera olika typer av självdestruktivt beteende, vilket enligt (Ougrin 

et al. 2011) är ett vanligt fenomen. Detta då personer med självskadebeteende ofta har 

kombinerade diagnoser eller självdestruktiva beteenden. Hagqvist & Rydelius (2013) menar 

att självskadebeteende är vanligare bland ungdomar som högkonsumerar alkohol, vilket 

framkommer i resultatet då samtliga missbrukar alkohol och narkotika. Vi finner att de 

använder alkohol och narkotika i samma syfte som de när de skär sig, alltså som ett sätt att 

hantera sina känslor. Precis som med skärandet använder de alkohol, droger och sex i 

situationer som också är fyllda av kaos och smärta. Exempelvis som Välitalo (2007) som 

beskriver både sin relation till alkohol och sex som destruktiv. Och att hon utövar dessa 
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beteenden under perioder då hon mår sämre. Det är alltså sällan eller aldrig som de använder 

dessa medel i glädjefyllda situationer. Vi tolkar detta som att de främst förknippar alkohol, 

droger och sex med sin psykiska smärta och sin självdestruktivitet och endast därför använder 

de i negativa syften. Många av dem har dessa beteenden som ett beroende och verkar bruka 

för att lindra sin smärta istället för att uppfylla glädje. 

 

Självskadebeteendet syftar ofta till att kvinnorna vill straffa sig själva och att de tycker att de 

förtjänar att skada sig, så som när Kara (2010) uttrycker att hon förtjänar att skadas då hon 

känner sig äcklig och ful. Johansson (2004) menar att självskadebeteende ofta utförs i syfte att 

straffa sig själv då individen känner ett självförakt. Kvinnorna uttrycker ett ofta stort 

självförakt, vilket de även uttrycker som ett tecken på bristande självkänsla. Vi tolkar att 

självkänsla från kvinnornas sida innebär hur de ser sig själva och hur de uppfattar deras värde, 

vilket i detta fall ofta är på ett negativt sätt.  Denna bristande självkänsla ser vi som en av de 

utlösande faktorerna till deras självskadebeteende. Detta stämmer även överens med 

forskning som visar att självskadebeteende kan utlösas av faktorer så som låg självkänsla, 

droger eller psykisk ohälsa (Stallard et al. 2013).  

 

Det är tydligt att självskadebeteendet för kvinnorna blir ett verktyg att hantera de svåra 

känslor de känner inombords. Antonovsky (1987) menar att hanterbarhet är viktig faktor för 

att öka motståndskraften i svåra situationer. Eftersom kvinnorna verkar sakna en känsla av 

hanterbarhet blir det naturligt att koppla deras situation till deras känsla av sammanhang. Vi 

har kunnat identifiera att kvinnorna inte har de resurser som krävs för att kunna hantera sina 

känslor på ett strukturerat och ordnat sätt. Det kommer exempelvis till uttryck i resultatet då 

både Rådstam (2004) och Kara (2010) beskriver hur de använder självskadan som en utgång 

av deras mående och att det känns bättre efteråt.  En tanke kring detta kan vara att de resurser 

som de i detta fall saknar innebär att de inte verkar hitta något positivt i sitt liv som kan hjälpa 

dem med att hantera sina svåra känslor. Att de därmed saknar tillgångar som kan leda dem i 

en mer positiv riktning. Rådstam (2004) beskriver också de många olika känslor hon har inför 

självskadan och en förvirring kring hur hon egentligen bör känna och hantera känslorna. Detta 

kan tolkas som en avsaknad av resurser för hur hon ska hantera känslorna. Antonovsky (1987) 

menar att det är viktigt för individen att känna att hon har resurser att hantera svåra 

situationer. Utifrån vad som framkommit i resultatet tillsammans med teorierna kring socialt 

nätverk och KASAM skulle en sådan resurs för kvinnorna kunna vara en starkare självkänsla, 
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ett fungerande socialt stöd samt utmaningar och intressen som de känner är värda att engagera 

sig i.   

 

Vanligt förekommande i resultatet är också att kvinnorna i samband med sin känslohantering 

verkar känna en känsla av att vara värdelösa eller att inte känna någon mening med livet. 

Dessa känslor verkar i det empiriska materialet uppstå i samband med att de skär sig, eller 

ibland verka som en utlösande faktor. Ett exempel på detta är när Kara (2010) beskriver att 

hon anser att hon förtjänar att skada sig och ständigt letar anledningar till självskada. 

Antonovsky (1987) menar att, att känna meningsfullhet och betydelse också ger individen en 

starkare känsla av sammanhang och mening med livet. Utifrån det insamlade empiriska 

materialet och det resultat vi fått fram tolkar vi att kvinnorna faktiskt i många situationer 

saknar denna känsla av meningsfullhet. Denna brist på meningsfullhet de ofta känner verkar 

orsaka dem en bristande självkänsla.  

 

Som beskrivs i resultatet känner kvinnorna ofta en rad av olika känslor inom sig vilket de har 

svårt att hantera och göra begripligt. Vi tolkar därför att kvinnornas svårigheter med att ordna 

sina känslor har med deras känsla av begriplighet att göra. Som beskrivs i resultatet hanterar 

kvinnorna ofta sina känslor som uppstår i oväntade situationer genom att självskada sig. 

Antonovsky (1987) menar att man som människa inte mår bra av stimuli som är oväntad, 

kaotiskt och oförklarlig. Att kvinnorna ser händelser de råkar ut för på detta sätt gör att deras 

känsla av begriplighet för oväntade situationer blir lägre. Människan vill nämligen enligt 

Antonovsky (1987) ordna och förklara sina känslor då ett hinder eller oväntad händelse 

uppkommer. Eftersom kvinnorna har problem med att ordna dessa känslor blir det dessutom 

svårt för dem att finna någon mening med att känna dem. En lägre känsla av begriplighet och 

meningsfullhet gör att kvinnorna ser dessa hinder de möter i livet mer som en belastning än en 

lockande utmaning att klara av.   

5.2 Känslan av att inte orka leva 

Det är i det empiriska materialet vanligt förekommande hos kvinnorna att periodvis ha 

mycket tankar och funderingar kring döden och de skriver ofta om den i olika sammanhang. 

Kvinnorna uttrycker då ofta en längtan efter att vilja slippa livet. Dessa tankar och känslor 

kommer till uttryck genom att vissa av kvinnorna vid flertalet tillfällen försöker att ta sitt 

liv.  Det finns olika orsaker till att de uttrycker denna känsla men ett genomgående tema i det 

empiriska materialet är för att slippa de outhärdliga känslor de beskriver att de har inom sig. 
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En av kvinnorna blir vid flera tillfällen lämnad av sin partner. Hon väljer då att hantera den 

ångest som uppbrotten väcker genom att försöka ta sitt eget liv. Flera av kvinnorna förklarar 

också självmordsförsöken med att de hade varit bättre om de inte levde, både för deras 

anhörigas och deras egen skull. 

 

“Jag kände allt oftare att jag inte borde finnas till, att världen skulle bli 

mycket bättre utan mig.” (Kara, 2010, s. 59). 

Det ska nämnas att deras tankar om döden ständigt varierar och kan ändras snabbt. Vid 

självmordsförsöken misslyckas kvinnorna varje gång, något som de också reagerar olika på. 

Vanligt förekommande är dock att de infinner en känsla av lättnad att överlevt men att de 

sedan känner en känsla av ett misslyckande. Den ambivalens de ofta känner framkommer i ett 

citat nedan:  

“Jag känner en slags lättnad växa i mitt bröst. En frihetskänsla. Är jag fri 

från döden nu? Nu när jag försökt men misslyckats? Men jag vet sedan 

tidigare att det är en bedräglig känsla som går över efter bara några 

timmar. Man tror det är en slags pånyttfödelse, att dödens makt har 

försvunnit nu när man varit nära, tagit steget ut men ändå stannat kvar i 

livet. Och för några timmar, i bästa fall några dagar, kommer jag få ro, få 

vara i fred från döden. Men sedan kommer den bittra känslan av 

misslyckande. Dödens makt återvänder med dubbel styrka. Det är ett 

mönster som upprepas vid varje självmordsförsök” (Pålsson, 2004, s. 

104) 

Det finns också de som känner en lättnad av att de inte behöver möta döden. Det framkommer 

i det empiriska materialet många tillfällen då de uttrycker en önskan om att dö samtidigt som 

det också framkommer lika tydligt att de känner stor rädsla inför döden. Ett exempel är när en 

av kvinnorna beskriver hur hon vill att ambulansen ska skynda sig till sjukhuset efter att hon 

skurit sig. Ofta när hon självskadar sig skär hon sig så djupt att det blir livshotande vilket 

också innebär att hon behöver omfattande sjukvård för sina skador för att inte riskera att dö. 

Precis innan hon skar sig hade dock hennes önskan varit att hon skulle dö. Följande citat visar 

ett exempel på den komplexa relation som för henne finns till döden då hon inte vill dö. 



 

 

24 

 

“Jag ville vara först, så att de skulle ta hand om mig när jag kände mig 

liten och ensam. Jag ville att de skulle sätta på sirenerna och skynda sig, 

för jag var rädd för mörkret.” (Åkerman, 2004, s. 4). 

 

5.2.1 Analys: Känslan av att inte orka leva 

Resultatet visar att samtliga kvinnor utöver sitt självskadebeteende även har tankar kring att 

vilja avsluta sitt liv. Vi får en uppfattning om att detta främst beror på att de vill avsluta det 

lidande som de beskriver finns inom sig eftersom självmordsförsöken ofta kommer i samband 

med starka känslor av ångest och smärta. Stallard et al. (2013) menar att självskadebeteende 

delas in i två olika grupper, de som endast vill lindra sin smärta och de som har en önskan att 

ta sitt liv. Forskningen är dock oense om denna indelning då Lundh (2012) menar att en sådan 

enkel indelning inte kan göras då de båda grupperna har ett samband. Detta är något som gjort 

oss förbryllade då vi tolkar att relationen till döden är mycket komplex för kvinnorna, deras 

tankarna om döden kan växla mycket fort. Exempelvis kan detta förstås utifrån en del av 

resultatet där Pålsson (2004) beskriver hur hon blir besviken när hon inte lyckas ta sitt liv. 

Åkerman (2004) visar samtidigt en motsatt sida då hon istället vill komma fort till sjukhuset 

för att få vård så att hon ska överleva.  

Vi ser en koppling mellan självskadebeteendet och självmordförsöken och anser inte att man 

utifrån det empiriska material vi studerat kan dela upp dessa beteenden i två grupper. Vi 

ansluter oss därför, utifrån vårt resultat till Lundhs (2012) forskning och argumentation kring 

huruvida självskadebeteende inte kan delas in i två grupper. Detta eftersom kvinnorna 

upprepade gånger försöker ta sitt liv och uttrycker mycket tankar om döden samtidigt som de 

ibland uttrycker att de inte alls vill dö, vilket tyder på en betydligt mer komplex relation.   

Vi tolkar deras tankar kring att avsluta sitt liv som en känsla av att de i vissa situationer ser 

döden som sista utvägen. Det verkar bottna i att de har svårigheter att hantera livet. Vi kopplar 

kvinnornas självmordförsök till deras förmåga att hantera svåra känslor och situationer som 

uppstår i deras liv. Antonovsky (1987) menar att individen mår bra av att förstå händelser på 

ett strukturerat, ordnat och tydligt sätt för att få en känsla av begriplighet när oväntade saker 

händer. Då kvinnorna i resultatet råkar ut för oväntade händelser så som exempelvis ett 

uppbrott, får de ofta en känsla av kaos då de har svårt att hantera situationen.  Exempelvis då 

en av kvinnornas ångest efter ett uppbrott med sin partner blir så svår att hon väljer att hantera 

det genom att försöka ta sitt eget liv. Vi ser därför självmordsförsöken som deras sätt för dem 
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att hantera de svåra händelser som uppstår i kvinnornas liv. Men också att de har en svårighet 

att skapa begriplighet i oväntade situationer vilket gör att de ser självmordsförsöken som en 

sista utväg. Antonovsky (1987) skriver att en känsla av begriplighet ökar chansen för ett friskt 

liv och att en känsla av hanterbarhet ökar chansen att klara av svåra situationer.  

Dock finns det faktorer som gör att de ändå inte vill dö, så som rädsla att möta döden. Den 

största rädslan tycks dock vara att lämna sina anhöriga. De anhöriga verkar spela en 

betydande roll då de nämns mycket. Detta visar sig bland annat då kvinnorna uttrycker att de 

anhöriga skulle ha haft det bättre utan dem. Ibland visar det sig också att självmordsförsöken 

kan vara orsakat av någon anhörig då det skett uppbrott eller bråk. Det skapar för oss en 

förvirring eftersom de samtidigt verkar uppleva en rädsla inför att lämna sina anhöriga. Detta 

tolkar vi som att kvinnorna är inkonsekventa i sina handlingar och irrationella i sina tankar. 

Detta kan återigen förstås utifrån Antonovskys (1987) teori om KASAM och begreppet om 

känsla av begriplighet. Detta då kvinnorna när det uppstår sådana känslor och händelser 

beskriver att de inte kan hantera dem strukturerat. Det är av största vikt att kunna hantera sina 

känslor strukturerat för att uppnå en känsla av begriplighet. När sådana här kaotiska och 

outhärdliga känslor uppstår blir det för dem svåra att hantera, vilket då i sin tur kan vara en 

förklaring till att de pendlar mellan att vilja leva och att vilja dö.  

 

5.3 Stöd och relationer i det sociala nätverket  

I empirin har det framkommit att det finns skillnader kvinnorna emellan vad gäller stöd från 

deras sociala nätverk. Det har också visat sig finnas markanta skillnader för vilka personer 

som är viktigast i kvinnornas liv, varför studien är fokuserad på vilket stöd kvinnorna får 

inom deras sociala nätverk. De underteman som finns under temat är familjerelationer, 

vänskapsrelationer och professionella kontakter. Trots kvinnornas olika, individuella 

berättelser har vi kunnat se ett mönster samt återkommande faktorer och likvärdiga 

upplevelser dem emellan vilka kommer att presenteras nedan. 

5.3.1 Familjerelationer 

Kvinnornas sociala nätverk är olika stora och vilka personer som ger kvinnorna mest stöd och 

spelar störst roll i livet för dem varierar. En framträdande grupp som samtliga kvinnor 

beskriver som betydelsefull är den närmaste familjen. Oavsett hur relationerna till dem ser ut 

nämns familjen i samtliga kvinnors berättelser. Samtliga kvinnor beskriver sina relationer till 

familjen som komplexa på olika sätt. Flera av kvinnorna har exempelvis upplevt att de haft 
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problematiska relationer till sina föräldrar redan från barnsben. Dessa relationer beskrivs bli 

ännu mer komplicerade när kvinnorna drabbas av psykisk ohälsa. Det har framkommit att det 

är vanligt bland kvinnorna att pendla från hat till kärlek till sina föräldrar då de är sjuka. Detta 

kommer exempelvis till uttryck i empirin då en utav kvinnorna nedan beskriver sin relation 

till föräldrarna och hur hennes självskadebeteende påverkar relationen.  

“Jag hatar mamma och pappa. [...] - Nej det gör jag inte. Jag älskar 

mamma och pappa. Men när jag är sjuk får sjukdomen oss att spela ut 

varandra, och bli varandras fiender.” (Åkerman, 2004, s. 163). 

Många av kvinnorna är tacksamma för att deras anhöriga finns för dem även om det inte alltid 

märks i deras beteende vilket också kan förklaras i det citat som presenterats ovan. Endast ett 

fåtal av kvinnorna upplever att de har stöd från sina föräldrar under sin tid med 

självskadebeteende. Det är dock är vanligt förekommande i det empiriska materialet att när 

relationen till familjen blir mer stabil och positiv känner kvinnorna att det påverkar deras 

mående och självdestruktiva beteende i positiv riktning. De känner även att det gör det lättare 

för att tillfriskna och sluta skada. När relationen till familjen däremot är svag påverkas 

kvinnornas situation i negativ riktning. Det är därför vanligt förekommande att dessa kvinnor 

beskriver sin relation till sina föräldrar som komplex då den för kvinnorna upplevs som god 

ibland och dålig ibland. 

 

Majoriteten av kvinnorna upplevde under sin tid med självskadebeteende ett bristande stöd 

och förståelse från sina föräldrar. De finns dock de få kvinnor som beskriver att de upplevde 

ett fungerande stöd från sina föräldrar under sin sjukdomstid. De beskriver att deras föräldrar 

har funnits för dem under sin sjukdomstid och stöttat dem i sitt självskadebeteende. Det finns 

även de föräldrar som funnits vid deras sida i samband med behandling och sjukhusbesök.  

“Uffe fyllde fyrtio år, han spenderade sin födelsedag på barnpsyk med 

mig, på kvällen gick vi på kinarestaurang i Luleå och åt. Så pass mycket 

samvete hade jag att jag mådde dåligt för att jag förstörde hans dag. Men 

Uffe visade aldrig minsta tillstymmelse till att vara arg eller besviken på 

mig.” (Välitalo 2007, s. 25).   

Det är tydligt att dessa kvinnor uppskattar familjen när de ställer upp och visar omtanke. 

Kvinnorna beskriver att de dock ibland har svårigheter med att visa denna uppskattning till 

familjen. I vissa fall ser kvinnorna föräldrarnas handlingar snarare som bestraffningar och har 
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uppfattningen om att föräldrarna gör saker i syfte att kontrollera dem. Exempelvis så kan 

föräldrarna vilja kontrollera att de inte tar kontakt med personer som de anser ha dåligt 

inflytande på sin självdestruktiva dotter. Föräldrarna kanske hämtar henne om hon rymmer 

hemifrån. Ett annat exempel är en av kvinnors föräldrar som vill kontrollera hur mycket mat 

hon äter så hon inte svälter sig. Detta är handlingar som kvinnorna då under sin tid med 

psykisk ohälsa och självskadebeteende såg som jobbiga och trodde att föräldrarnas syfte 

endast var att kontrollera och bestraffa dem.      

Kvinnorna ger flera exempel på att de upplever att de under sin uppväxt och sin tid med 

självskadebeteende levde under bristande familjeförhållanden. De dysfunktionella 

familjeförhållandena ger sig uttryck i olika sammanhang för kvinnorna men förklaras ofta 

bero på att föräldrar har varit frånvarande i sitt föräldraskap på ett eller annat sätt. Kvinnorna 

väljer att belysa dessa familjeförhållanden och beskriver att det ibland påverkat mående och 

liv i negativ riktning. Dock vill de ändå inte ge skulden för sitt mående på sina föräldrar. I det 

empiriska materialet finns det exempel på föräldrar som har tagit självmord, haft egna 

självskadebeteenden och alkoholproblematik. En kvinna beskriver hur hennes pappa drack 

alkohol och att hon sällan kände att hon blev sedd. 

“Pappa kom in. Det luktade så där konstigt starkt om honom igen. Han 

hälsade inte på mig. Jag kände mig ungefär som en hundvalp som viftar 

på svansen men som blir ignorerad. Så kände jag mig ofta.” (Pålsson, 

2004, s.62) 

Det bristande stödet från föräldrar beskrivs i det stora hela som en stor besvikelse från 

kvinnorna. Det bristande stödet skapar hos dem en känsla av att blivit svikna. Detta påverkar 

även deras självskadebeteende, vilket kommer till uttryck då det många gånger skadar sig i 

samband med att de blir svikna. En av kvinnorna berättar om när hennes mamma tar 

självmord och om hur hon själv reagerar på det. 

“Den kvällen tar hon livet av sig. Jag är övertygad om att mina elaka ord 

var droppen, att hon inte orkade leva längre. För att kunna stå ut, för att 

kunna överleva, behövde min sorg, ilska och rädsla få en utlösning. [...] 

Det gjorde fruktansvärt ont och började blöda. Men då kände jag det - ett 

nät av bomull som omringade mig. Mina känslor kom ut med blodet som 

rann ner från min arm och för första gången sedan min mammas död 

kände jag mig lugn.” (Svedberg, 2013, s. 17) 
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En annan kvinna beskriver sin pappa som också hade ett självskadebeteende när hon var liten. 

Hon berättar att pappan sällan var ett stöd då han hade egna problem men att han säkerligen 

skulle förstå henne när hon själv hade utvecklat ett omfattande självskadebeteende. Kvinnan 

beskriver det så här när hon sitter vid hans gravsten: 

“Han, om någon, skulle kunna förstå mig nu. Jag skulle kunna berätta 

utan omsvep om skadorna och om alla de konstiga tankarna. Pappa hade 

också skadat sig själv. Hans händer hade alltid haft olika sår. [...] Jag 

visste att pappa skar sönder sig, och det var, konstigt nog, ingenting 

konstigt med det.” (Rådstam, 2012, s. 99) 

Kvinnorna förklarar att ett frånvarande föräldraskap ofta har lett till att de upplevt ett 

bristande stöd ifrån dem i sitt självskadebeteende. Det beskrivs också ofta i empirin om en 

önskan att bli sedd eller förstådd vilket skapar besvikelse och en sämre relation till föräldrar 

när det inte uppfylls. Vissa av kvinnorna skapar en frivillig eller ofrivillig distans till anhöriga 

då de känner att deras närvaro snarare skadar mer än den läker. Eller väljer de att ta avstånd 

från familjen på grund av rädsla att såra sin familj eller på grund av att kontakt med familjen 

river upp mycket känslor eller påverkar dem i negativ riktning i sitt självskadande.   

Det skall också nämnas att det inte bara är relationer till föräldrar som kan vara bristande. Det 

framkommer också att i de familjer som är dysfunktionella innefattar detta hela familjen 

vilket innebär att även förhållandena till syskonen kan vara bristande. Denna känsla förklarar 

kvinnorna bero på att de ofta känner sig annorlunda bland sina syskon. De förklarar att de 

upplever att syskonen inte har samma mörka erfarenheter av psykiskt ohälsa och 

självskadebeteende som de har och det blir därför svårt att hitta ett gemensamt samtalsämne. 

En av kvinnorna förklarar att hennes syskon vill prata om vardagliga saker men hennes egen 

värld enbart handlar om psykvård och att skära sig. En annan kvinna känner att hennes syskon 

inte har en förståelse för hennes självskadebeteende och har starka åsikter om att hon ska 

ändra sig.  Det visar sig därför att föräldrar och syskon i dessa familjer sällan blir ett stöd för 

kvinnorna under deras sjukdomstid. Detta uttrycker kvinnorna ofta som en frustration 

eftersom de då ofta känner sig ensamma i sin situation. 
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5.3.2 Analys: Familjerelationer   

Alla människor har någon form av socialt nätverk med relationer, så även kvinnorna i denna 

studie. För att få en helhetssyn kring kvinnorna och dess problematik är det av betydelse att se 

till dess hela sammanhang (Elf, 2003). Då vi undersökt deras hela sammanhang har vi funnit 

att deras familj är en betydande del i deras sociala nätverk.  Kvinnornas sociala nätverk 

förändras och påverkas i samband med att kvinnorna drabbas av psykisk ohälsa och utvecklar 

sitt självskadebeteende. Detta kan förklaras genom att människan sällan är isolerad i sin 

problematik och det sociala nätverket därför blir påverkat (Hessle, 2003). Det system som 

finns kring individen är i ständig förändring i en cirkulär orsak-verkanprocess (Elf & 

Garphult, 2003). Den cirkulära orsak-verkanprocessen märks tydligt i kvinnornas berättelser 

då det sociala nätverket påverkas av deras psykiska ohälsa och självdestruktivitet. I resultatet 

är det också tydligt att nätverket både kan vara en resurs och ett hinder för deras mående. 

Exempelvis när Pålsson (2004) beskriver att hennes pappa missbrukade alkohol och då 

uppfattades inte fanns som ett stöd eller när Svedberg (2007) beskriver att hennes mamma tog 

självmord. Exempel finns dock också på goda relationer då Välitalo (2007) beskriver att har 

bra stöd från sina föräldrar och att de förstår henne i sin situation. 

 

Det är svårt att utläsa om kvinnorna mår dåligt på grund av att relationerna till familjen är 

dålig eller om relationerna till familjen är dålig på grund av att de är sjuka. Det finns också 

personer som i vissa kvinnors nätverk försvinner. Ibland är det dock så att kvinnan själv väljer 

att ta avstånd då hon tycker att det är för jobbigt att träffa anhöriga. Dessa relationer kan 

tolkas som en cirkulär orsak-verkanprocess då individernas handlingar och känslor ständigt 

påverkar varandra.  

 

Att få socialt stöd är ett av människans primära behov. Majoriteten av kvinnorna upplevde ett 

bristande stöd från deras sociala nätverk, något som är en riskfaktor för att utveckla psykisk 

ohälsa och självskadebeteende (Storey et al. 2005). Flera av kvinnorna har upplevt ett 

bristande stöd från anhöriga redan i barndomen, vilket enligt Storey et al. (2005) är en vanlig 

erfarenhet bland individer med självskadebeteende. När kvinnorna blir sjuka och behöver stöd 

blir det tydligt vilka personer i deras sociala nätverk som stannar kvar. Det blir också tydligt 

vilka kvinnorna vill ha kvar i sitt liv och vilka de själva väljer bort. En tolkning kring detta 

kan vara att de ofta kan känna sig missförstådda av vissa och redan sedan en längre tid har en 

bristande relation till andra anhöriga. 
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Vi har som nämnt funnit att relationerna i det sociala nätverket kan vara både en resurs och 

hinder för kvinnorna (Elf, 2003). Ett gott stöd från anhöriga i det sociala nätverket anses vara 

lika viktigt som att få professionell hjälp från psykiatrin (Storey et al. 2005). Trots att 

majoriteten av kvinnorna upplever ett bristande stöd från sitt sociala nätverk finns det kvinnor 

som upplever ett starkt stöd från sin familj under sin tid med självskadebeteende. Dessa 

fungerande kontakter ser vi som en stor resurs i kvinnornas liv.  

 

Kvinnornas anhöriga har ofta vissa uppfattningar kring kvinnans problematik som inte 

stämmer överens med vad hon själv tycker är rätt. Det finns personer i kvinnornas nätverk 

som har starka åsikter om att de ska förändras och bryta sitt destruktiva beteende. Då dessa 

uppfattningar inte alltid stämmer överens med hennes egna kan konflikter lätt uppstå. Detta 

förklarar (Petitt & Olson, 2013) genom att synen på stöd kan se olika ut och att 

åsiktsskillnader kan uppstå. Detta då det är vanligt att personer i det sociala nätverket har 

olika uppfattningar om individens problematik.  Men även att de kan ha olika åsikter kring 

hur individen ska förändras (Petitt & Olson, 2013).  

 

Relationerna till kvinnornas föräldrar påverkas av att de har rollen att sätta gränser, hålla koll 

och uppfostra. Detta är något de gör i välvilja för att stödja och hjälpa kvinnorna. Trots att 

vissa av föräldrarna ställer upp och är ett stöd ser flera kvinnorna dem som jobbiga och 

kontrollerande. Detta kan enligt Storey et al. (2005) förklaras genom att ungdomar med 

självskadebeteende ofta har en annan syn på vilken hjälp de behöver än vad de vuxna har. Det 

leder till att den hjälp ungdomarna får, inte alltid uppskattas.  

5.4 Vänskapsrelationer  

Genomgående för kvinnornas relationer till vännerna är att de oftast förändras i samband med 

att kvinnorna drabbas av psykisk ohälsa och utvecklar ett självskadebeteende. Kvinnorna 

beskriver hur relationerna till vännerna förändras då deras psykiska ohälsa och 

självskadebeteende påverkar deras liv på ett sätt som vännerna inte förstår. Vidare känner de 

en svårighet att upprätthålla goda relationer till sina vänner på grund av detta. Kvinnorna 

beskriver ofta att de har en känsla av att inte passa in vilket leder till att de känner sig 

annorlunda och missanpassade.  Så här skriver en kvinna om hur hon uppfattar det:  

“Jag var alltid annorlunda och hur mycket jag än ansträngde mig för att 

passa in så gick det inte.” (Pålsson 2004, s.196)  
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De uttrycker ofta att de känner sig missförstådda och inte blir lyssnade på av sina vänner.  Att 

bryta kontakten med sina vänner, lägga sina intressen på hyllan och isolera sig i samband med 

att de börjar må sämre och börjar självskada sig är vanligt förekommande i det empiriska 

materialet.  Denna isolering leder också till att vänskapsrelationerna således blir bristande då 

kontakten blir allt mer sporadisk. Ofta beror det på att kvinnorna upplever att vännerna visar 

en avsaknad av förståelse för deras psykiska ohälsa och självskadebeteende. Bristen på 

förståelse gör även att de känner sig att vara till besvär för sina vänner. Följden av att de 

känner sig vara till besvär blir därför att de väljer att isolera sig. Isoleringen beskrivs leda till 

en stor känsla av ensamhet i sin situation.   

Då känslan av ensamhet, att inte passa in och att inte bli förstådd uppstår leder det till att 

många av dem söker sig till andra kontakter. Kvinnorna beskriver att det är lättare att vara vän 

med och identifiera sig med personer som är likasinnade, det vill säga andra personer som 

också har ett självskadebeteende. Med likasinnade personer som har liknande problematik 

vågar de dela med sig utav sitt mörker och sin smärta. Kvinnorna beskriver hur de 

tillsammans känner sig starka mot den övriga världen de inte känner sig hemma i. Relationen 

går ofta ut på att stötta varandra i sitt självskadebeteende. De beskriver då att de upplever att 

de får större förståelse för sin och deras problematik och finner i dem ett förtroende. Flera av 

dem träffar likasinnade genom internet men även i verkliga livet. En av kvinnorna beskriver 

det så här: 

“Jag sökte desperat efter något att identifiera mig med. Jag kunde inte 

längre identifiera mig med mina vänner och vi började glida ifrån 

varandra. Jag kände mig annorlunda och konstig, som att jag inte 

passade in någonstans [...] Jag sökte mig ut på chattsidor och hittade 

ganska snart andra likasinnade” (Välitalo 2007, s. 11).  

Under sjukdomstiden beskrivs de likasinnade som en stor stöttepelare för kvinnorna då deras 

tidigare vänner inte längre finns kvar likt de gjort tidigare. Med de likasinnade vännerna 

beskriver de att de får utlopp för sina känslor och en förståelse för sitt självskadebeteende. Att 

de identifierar sig själva med likasinnade innebär för kvinnorna att hitta någon att känna igen 

sig i. Kvinnornas identifiering innebär exempelvis att klä sig likadant, att jämföra sina skador 

med varandra och att samtala mycket kring hur de upplever tillvaron. Nedan följer ett citat 

från en av kvinnorna som beskriver sin relation till sin kompis som också har ett 

självskadebeteende:  
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“Vi är samma blod. Dör du så dör jag också, en symbios kan inte 

existera i någon annan existensart än just symbios. Jag: Jag älskar dig. 

Ranvi: Veritas, darling, veritas. Älskar dig så jävla mycket. Förstår du 

hur mycket jag älskar dig? Veritas är latin och betyder sanning. Därför 

skar vi in ett V i handflatan på varandra och höll ihop händerna så att 

blodet blandades. Vår sanning är vårt systerskap.” (Pålsson, 2004, s. 20) 

 

5.4.1 Analys: vänskapsrelationer  

Resultatet visar att kvinnorna ofta bryter kontakten med gamla vänner och istället söker 

tillhörighet bland likasinnade som också har självskadebeteende. Enligt Johansson (2011) är 

detta en vanlig företeelse bland personer med självskadebeteende för att förebygga isolering 

och stigmatisering. Ofta beror det på att de känner en större förståelse bland dem än vad de 

gör från andra närstående. Det är vanligt att individen söker sig till andra som har 

gemensamma erfarenheter. Johansson (2011) skriver att detta, precis som resultatet visar, 

beror på att söka bekräftelse om att de finns andra som har liknande problem och att på så sätt 

hitta en identitet som stämmer överens med sin egen. Sökandet efter likasinnade kan ske både 

på internet och i verkliga livet skriver Johansson (2011) vilket också visas i studiens resultat. 

En del av kvinnorna söker likasinnade på internet och en del i verkliga livet. Det är också 

tydligt att den gemenskap som bildas skapar en grupptillhörighet som de verkar känna sig mer 

hemma i. Att inte längre kunna identifiera sig med sina gamla vänner verkar leda till en 

förvirring och är troligen en av anledningarna till att de försöker att bredda sitt nätverk i hopp 

om att finna någon att identifiera sig med. Kvinnorna verkar också ofta osäkra i sig själva 

vilket uppfattas som ännu ett skäl till att söka sig till någon som förstår på ett rätt sätt för dem. 

Detta då det är uppenbart att de bland likasinnade känner en större tillhörighet och deras 

beteende normaliseras då de inte längre behöver känna sig annorlunda och missanpassande.  

 

Enligt Johansson (2011) kan syftet med identifiering med likasinnade vara att hjälpa sig själv 

men också andra. Vad som också är viktigt är att sådan identifiering kan medföra negativa 

konsekvenser då det istället kan utveckla beteendet ännu mer och påverka varandra i fel 

riktning. Kvinnornas självskadebeteende verkar normaliseras i gruppen genom att de 

tillsammans diskuterar sitt självskadebeteende då de har det som gemensamt ämne. Vi har fått 

en uppfattning om att de ofta vill varandra väl men att det ändå ofta slutar i att de drar ner 

varandra och leder dem i negativ riktning. Exempelvis när Pålsson (2004) beskriver sin 
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relation till sin vän som likt henne själv har självskadebeteende och hur de tillsammans utför 

självskadebeteende och förklarar för varandra att endast de förstår varandra. Detta kommer 

också till uttryck då vi har uppmärksammat att självskadebeteendet bland kvinnorna i gruppen 

trappas upp och det blir svårare att sluta då den gemensamma nämnaren i vänskapsgruppen är 

just självskadan. De kan då också utföra de självdestruktiva handlingarna tillsammans 

eftersom de båda mår lika dåligt. Johanssons (2004) forskning visar också att personer med 

självskadebeteende ofta kan leda varandra i negativ riktning vilket utifrån vårt resultat således 

stämmer väl överens. Johansson (2004) skriver också om att exempelvis blod och ärr från 

skadorna kan vara en sådan symbol som sammanhåller gruppen vilket också hör till deras 

gemenskap och självskadebeteende.  

 

Gemenskapen och identiteten de känner tillsammans med likasinnade skapar en känsla av 

sammanhang, något som de tidigare har saknat då de känt sig ensamma och livet känts 

meningslöst. Tillsammans med andra känner de en ökad meningsfullhet något Antonovsky 

(1987) beskriver som en faktor som påverkar hur väl individen klarar psykiska, fysiska och 

sociala påfrestningar.  Under tiden kvinnorna utövar självskadebeteende och träffar dessa 

likasinnade får de sannolikt en känsla av sammanhang och en tillhörighet något som 

KASAM-teorin förespråkar. Vad som dock kan ifrågasättas är om dessa nya vänner hjälper 

dem till att faktiskt må bra och att kunna hantera sin situation då vi noterat i det empiriska 

materialet att dessa kvinnor tillsammans skär sig och utövar självdestruktivt beteende. 

 

5.5 Professionella kontakter  

Framträdande i det empiriska materialet är det stora antalet professionella kontakter som 

kvinnorna möter i samband med sitt självskadebeteende. Det framkommer att de möter en rad 

olika professionella kontakter i samband med självskadorna och därmed kontakter från olika 

professioner.  I samband med sitt självskadebeteende får samtliga kvinnor erbjudanden om 

hjälp och stöd för sitt mående. Vanligt förekommande kontakter i kvinnornas liv är lärare, 

kuratorer, socialsekreterare och skötare på barn- och ungdomspsykiatrin.  

Det visar sig dock att alla kvinnor inte har varit villiga att ta emot hjälpen de har blivit 

erbjudna och en del har även tvingats till tvångsvård på grund av att de inte samtyckt till vård. 

Kvinnorna beskriver ofta att motvilligheten beror på att de är omotiverade till att få hjälp. De 

beskriver även att de har svårigheter att släppa in och skapa förtroende för främmande 

personer. Att ta hjälp av vård eller andra professionella kontakter innebär för dem att öppna 
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och dela med sig av sina erfarenheter kring sitt självskadebeteende. Kvinnorna beskriver att 

de många gånger upplever att de fått ett dåligt bemötande i samband med att de berättat om 

sina svårigheter. En av kvinnorna skriver om sin upplevelse av sin kurator: 

“Jag fortsatte träffa kuratorn i några veckor men fick aldrig förtroende 

för henne. Jag bara suckade och blängde med ögonen bakom min lugg så 

fort hon öppnade munnen. Jag var inte mottaglig och hon var inte rätt 

person att försöka hjälpa mig.” (Välitalo 2007, s.14) 

Det framkommer ofta tillfällen då professionella säger till dem att självskador inte är den rätta 

utvägen och säger till dem att de inte kan fortsätta som de gör. Exempelvis när en kvinna 

beskriver sin syn på vården som att de kommer att låsa in henne och tvinga henne att äta och 

sluta skära sig och fungera som andra människor. Det är när den känslan uppstår som de 

beskriver att det är svårt att få tillit och motivation till föreslaget råd eller vård. Då det inte 

finns någon tillit, motivation eller samverkan till vård från kvinnorna resulterar det i att 

vården får en sämre utgång vilket också kvinnorna beskriver. 

Det finns flera exempel i empirin då de beskriver relationerna till de professionella 

kontakterna som bristfälliga då viss vårdpersonal beskrivs som taktlös och oempatisk. 

Exempelvis som när en kvinna beskriver sin upplevelse av hur lite makt hon hade jämfört 

med behandlarna. Hon beskriver också hur hon inte kände sig sedd av behandlarna. Kvinnan 

beskriver att hon upplevde allt som att hon var i vägen och som att ingen förstod henne eller 

egentligen ville förstå. 

“Kanske var jag glad för att de förnekade min existens. Den hade så 

plötsligt blivit inte bara meningslös utan också en tung last för alla att 

bära.” (Åkerman, 2004, s. 117). 

Majoriteten av den vård som beskrivs i böckerna framställs som bristfällig. Det ska dock 

framföras att exempel även finns på när de känt ett gott bemötande från professionella 

kontakter och känt att de fått en betydelsefull och givande relation till dem. Den viktigaste 

egenskapen de beskriver hos som en professionell som ger gott stöd är att de tar sig tid till att 

lyssna på vad de har att säga. Kvinnorna har i vissa kontakter upplevt att de känt att den 

professionella har givit sin förståelse för kvinnornas beteende såsom kvinnan nedan beskriver: 

“Han fick mig för första gången på riktigt länge att känna förtroende för 

en vuxen person. Jag kände en enorm trygghet när han jobbade. Han 
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tröstade mig när jag grät, skrattade med mig när jag var glad och fanns 

alltid vid min sida. [...] Jag ventilerade min tankar och känslor och han 

tog sig alltid tid att lyssna” (Välitalo, 2007, s.33)  

 

5.5.1 Analys: Professionella kontakter: 

För att få en helhetsbild ska man se till individens hela sammanhang, då individen sällan är 

ensam i sin problematik (Hessle, 2003). För att se till kvinnornas hela sammanhang måste 

man även fokusera på de professionella kontakter som är finns i deras liv. På grund av 

kvinnornas psykiska ohälsa och självskadebeteende utgör oftast de professionella kontakterna 

en betydande del i deras sociala nätverk. Detta på grund av att de träffar många olika 

professioner och relationerna till dem kan variera och ibland vara mycket betydande del i 

deras sociala nätverk.  

Kvinnornas inställning till vård och relationer till vårdkontakter och andra professionella är 

dock ofta komplicerade. De är ofta motsträviga till de hjälpande insatserna som erbjuds och 

de känner oftast en stor distans till de som försöker hjälpa. Kvinnornas motvillighet till vård 

verka i många fall bero på att de inte inser allvaret i sin situation och därmed inte anser sig 

som mottagliga för hjälp. De ser då kraven från professionella som orealistiska, så som att 

sluta skära sig eller svälta sig. Detta kan även förklaras genom Storey et al. (2005) som menar 

att ungdomar med självskadebeteende ofta har en annan syn på vilken hjälp de behöver än 

vad de vuxna har, och att hjälpen därför inte alltid är så uppskattad. De har heller oftast ingen 

tillit till att de kan bli hjälpta i sitt självskadebeteende, och tillit är enligt Löwenborg & 

Sjöblom (2009) en viktig faktor i behandlingsprocessen. Vi har även uppmärksammat att 

kvinnorna har stora svårigheter med att dela med sig av vad de känner. Detta förklarar 

Löwenborg & Sjöblom (2009) med att ett negativt bemötande från vården gör att individen 

har svårare att öppna sig och dela med sig av sina erfarenheter. Att kvinnorna har svårt att 

öppna sig kan tänkas höra ihop med att andra delar av deras sociala nätverk många gånger har 

svikit dem.  

En annan faktor som spelar roll är att de inte känner sig förstådda vilket enligt Lundh (2014) 

kan orsaka en känsla av att ens upplevelser och erfarenheter inte blir tagna på allvar. Det 

framkommer även i tidigare forskning att det är av betydelse i behandlingsprocessen att 

försöka motivera till hjälp och att vara förstående genom ett empatiskt lyssnande och 

deltagande samt att det är lika viktigt att den mottagande är villig att ta emot hjälp 
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(Löwenborg & Sjöblom, 2009). Eftersom kvinnorna oftast verkar uppleva behandlarna som 

bristfälliga och heller inte är mottagliga till hjälp skapar det en konflikt.  Flera av kvinnorna 

menar att de upplever att de inte blir sedda av behandlare och att de inte blir lyssnade på. 

Exempelvis som när en av kvinnorna upplever en behandlare som oempatisk. Lindgren et. al. 

(2011) menar att personer med självskadebeteende är en svårbehandlad grupp och att det 

krävs stort tålamod och kunskap från behandlare. Det är också av betydelse att behandlaren 

tillämpar empatiskt lyssnande och förståelse för personens situation. Detta eftersom de i en 

sådan utsatt situation kan vara både sårbara och känslomässigt instabila. Om detta inte 

uppfylls finns det istället risk för att personen att skadas ytterligare eftersom de då upplever 

att de inte blir tagna på allvar (Lundh, 2014). Kvinnornas situation kan således förstås utifrån 

Lundhs (2014) och Lindgren et al. (2011) forskning om att rätt bemötande och stöd spelar en 

stor roll i en persons liv.  

Kvinnornas behov av att isolera sig både känslomässigt och fysiskt kan också spela roll i att 

de inte vill medverka i behandling. Svårigheterna med tillit och kommunikation skapar i sin 

tur en ond cirkel eftersom det ur kvinnornas upplevelser framkommer att de känner sig 

missförstådda och orättvist behandlade. Vården uppfattas därför av kvinnorna som mindre 

meningsfull vilket gör att de inte känner att den inte är värd att engagera sig i. Antonovsky 

(1987) menar att känslan av sammanhang blir lägre vid brist på meningsfullhet, något som vi 

tolkar att kvinnorna känner i sin vårdsituation. Den svåra utmaning som kvinnorna står inför, 

alltså att bli kvitt sitt självskadebeteende, är en utmaning de känner att de inte kan klara av. 

Antonovsky (1987) menar att utmaningar som individen känner som mindre meningsfulla blir 

en belastning för dem. Vi tolkar att kvinnorna ofta ser vården som en belastning som de helst 

velat vara utan. 

6. Slutdiskussion  

I inledningen framgår att självskadebeteende är ett ökande och växande problem i samhället 

varför detta ansågs som ett viktigt ämne att belysa för att få ökad kunskap inom det sociala 

arbetet. I bakgrunden till studien beskrivs också att självskadebeteende inte är ett nytt 

fenomen utan att det funnits över tid och under flera århundraden. Självskadebeteende 

förklarades ofta som dårskap hos de kvinnor som utövade det och mycket av dåtidens 

problematik förklarades även genom relationen mellan gud och människa.  
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Då beteendet är vanligare förekommande bland kvinnor är studiens syfte inriktad på att 

beskriva just kvinnors upplevelser av att leva med självskadebeteende. Ambitionen var att 

belysa inifrånperspektivet kring hur det är att leva med självskadebeteende och därmed få 

individens egna perspektiv på problemet. Studien är dessutom skriven med fokus på 

individens hela sammanhang då vi valt att analysera deras upplevelser av stöd utifrån deras 

sociala nätverk. Detta med hjälp av systemteori och ett nätverksperspektiv. Studien ger också 

kunskap kring vilka faktorer som kan påverka individens förmåga till känslohantering med 

utgångspunkt i Antonovskys teori om KASAM.   

Då syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med ett 

självskadebeteende har vi tagit del av empiri från självbiografiskt material. Detta material gav 

en djup och bred blick över kvinnornas känslor och upplevelser kring sin situation. Efter 

inhämtning och bearbetning av materialet resulterade det att i att två teman identifierades. 

Dessa teman är utvalda då de bedömdes som viktiga underliggande element i böckerna och 

kan relateras studien.  

Utefter studiens första frågeställning som formulerades på följande sätt: Hur beskriver 

kvinnorna att det är att leva med ett självskadebeteende utifrån känslohantering, har vi utifrån 

det empiriska materialet kunnat konstatera att självskadebeteendet till största del används för 

att lindra sin smärta och ångest. Självskadebeteendet blir då, ofta i situationer fyllda av kaos 

och smärta, ett sätt för dem att hantera sina känslor men även ett sätt att trösta sig, vilket även 

stämmer överens med tidigare forskning så som Johansson (2005).  

Det förekommer i studien att kvinnorna har flera olika former av självskadebeteende. Det har 

visat sig att missbruk av alkohol och narkotika är vanligt förekommande bland kvinnorna, 

men även att de beskriver ett destruktivt sexliv eller att de har ätstörningar. Att ha mer än ett 

självskadebeteende är också något som stöds av tidigare forskning då Ougrin et al. (2011) 

forskning visar att det är vanligt att personer med självskadebeteende också har andra 

destruktiva beteenden. Precis som med det fysiska självskadebeteendet i form av att skära sig 

beskrivs också de andra typerna av självskadebeteende som ett sätt att trösta sig, hantera 

känslor, lindra sin psykiska smärta men också att det kan handla om att straffa sig själv.  

Självskadebeteendet tolkas i denna studie som ett tecken på att kvinnorna i fråga har 

svårigheter med sin känslohantering. Vidare har vi också funnit att deras förmåga till 

känslohantering kan kopplas till Antonovskys (1987) teori om känsla av sammanhang. 

Kvinnornas känslohantering påverkas emellertid av deras känsla av hanterbarhet, begriplighet 
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och meningsfullhet. Deras låga känsla av hanterbarhet leder till att de inte kan hantera 

händelser på ett ordnat och strukturerat sätt. Sättet de istället hanterar sina känslor på blir då 

genom att självskada.    

Studien visar att en låg självkänsla kombinerat med självskadebeteende kan ha kopplingar. 

Detta då kvinnorna i studien ofta beskriver ett stort självförakt och självhat. Kvinnorna i 

studien beskriver även ofta en känsla av tomhet och värdelöshet inom sig. Livet beskriver de 

ofta känns meningslöst, vilket enligt Antonovsky (1987) leder till en lägre känsla av 

meningsfullhet vilket gör det svårare för individen att möta utmaningar i livet. Bristen på 

områden i livet som skapar engagemang och meningsfullhet i livet tolkas leda till en bristande 

självkänsla hos kvinnorna. Den låga självkänslan gör att kvinnorna ofta känner sig 

misslyckade och vill skada sig själv vilket även stämmer överens med Stallard et al. (2013) 

som menar att låg självkänsla är en påverkande faktor i utvecklingen av självskadebeteende. 

Detta gör att självskadebeteendet då även kan syfta till att de vill straffa sig själva då de 

känner sig misslyckade och värdelösa. Det har i studien framkommit att kvinnornas 

självkänsla kan vara så låg att de känner att de förtjänar skadan som uppkommer.   

Viss forskning menar att självskadebeteende kan delas in i två olika grupper. De som 

självskadar i syfte att endast lindra sin smärta och de som syftar att ta sitt liv (Stallard et al. 

2013). Vår studie visar dock att en sådan enkel indelning inte alltid kan göras. Vår studie visar 

att samtliga kvinnor i empirin har ett omfattande självskadebeteende men också mycket 

tankar kring döden och de har periodvis en stark längtan efter döden. Majoriteten av 

kvinnorna låter dessutom sina tankar gå över till handling och gör vid flera tillfällen försök att 

ta sitt liv. Vi ansluter oss därför till Lundhs (2012) forskning som problematiserar indelningen 

mellan självskadebeteende och självmordsförsök. 

Studien visar också att det kan uppstå olika slags känslor vid ett misslyckat självmordsförsök. 

Kvinnorna beskriver oftast att de först får en känsla av lättnad att de överlevde. Det är dock 

inte ovanligt att den känslan övergår i en stark känsla av misslyckande och att en längtan efter 

döden återvänder. Studien visar alltså att kvinnornas inställning till döden ofta är mycket 

komplex. Detta då vi även funnit att det är vanligt bland kvinnorna att känna en stor rädsla 

inför döden och en rädsla att lämna sina anhöriga.  Att deras relation till döden är komplex 

visar sig också genom deras reaktioner när de misslyckas att ta sitt liv.      

Studiens andra frågeställning lyder: Hur beskriver kvinnor med självskadebeteende stödet 

från deras sociala nätverk? Utifrån denna frågeställning har vi kunnat konstatera att 
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kvinnornas sociala nätverk skiljer sig dem emellan och också vilka personer som de upplever 

mest stöd hos varierar. Gemensamt är dock att kvinnornas familj, vänner och professionella 

kontakter under deras tid med självskadebeteende på olika sätt har varit viktiga för dem. 

Vilket även stödjer teorin om det sociala nätverkets betydelse, detta då människan sällan är 

isolerad i sin problematik (Hessle, 2003). Dock är vanligt förekommande att kvinnorna 

mestadels har beskrivit stödet från sin familj som bristande, vilket enligt Storey et al. (2005) 

är en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa och självskadebeteende. Familjen har alltså 

alltid har varit viktig för dem trots att de upplevt att stödet inte alltid har funnits. Detta 

förklaras ofta med att relationerna till familjen är komplexa vilket kan vara orsakat av olika 

skäl, såsom frånvarande föräldraskap. Det är tydligt att kvinnorna upplever en besvikelse av 

sitt bristande stöd från familjen och att de då i samband med denna besvikelse skadar sig 

själva.  

Vidare behandlar en stor del av kvinnornas sociala nätverk också deras relationer till vänner. 

Även här beskrivs relationen mestadels som bristande. Det är tydligt att relationen till 

vännerna förändras när kvinnorna utvecklar självskadebeteende och kontakten mellan dem 

blir sämre. Studien visar att kvinnorna oftast förklarar detta med att deras vänner inte förstår 

dem i deras situation och att de känner att de inte passar in längre. Då deras vänner inte finns 

till hands likt de gjort tidigare och att de får känslan av att inte passa in leder det i de flesta 

fall att de söker sig till andra personer som har självskadebeteende vilket inte är ovanligt då vi 

funnit stöd i tidigare forskning kring detta (Johansson, 2011).  Av dessa upplever de stort stöd 

då de då anser att de funnit stöd hos någon som känner likadant och kan förstå dem på det sätt 

de önskar. Det får dem att känna en tillhörighet till likasinnade och det är främst av dem de 

får stöd. Dock har det visat sig att de likasinnade inte alltid har ett gott inflytande på 

kvinnorna utan snarare kan påverka dem i negativ riktning, något som vi också funnit i den 

tidigare forskning vi tagit del av (Johansson, 2004). Det kan lätt bli en negativ utgång då de 

likasinnade ofta har egna självdestruktiva beteenden och självskadebeteendet blir det som 

håller gruppen samman. Kvinnornas identitet och relationer till sina likasinnade vänner är 

uppbyggda utifrån självskadebeteendet.  

Inom kvinnornas sociala nätverk är också en återkommande med relationer till professionella 

kontakter. Kvinnorna upplever oftast ett bristande stöd även från professionella kontakter. 

Detta då de beskrivs som att de saknar förståelse och får en uppfattning av att de inte lyssnar. 

Då de inte lyssnar blir kvinnorna också omotiverade till vården vilket de finner som en 

anledning till varför de inte heller upplever ett stöd från dem. Kvinnorna upplever att de 
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känner sig osedda i sin situation och sin problematik vilket ställer till det i kontakten med 

professionella vårdkontakter. I studien framkommer även att gott stöd kan finnas och i de 

fallen handlar det om att kvinnorna upplevt att de professionella faktiskt har lyssnat på dem 

och visat en förståelse som de tagit till sig.  

Många av våra slutsatser är inte nyfunna utan återfinns i den tidigare forskning vi har tagit del 

av. Tidigare forskning kombinerat med vår studie om inifrånperspektivet och det sociala 

perspektivet bidrar dock till bredare kunskap om kvinnors upplevelser av att leva med 

självskadebeteende. Studien ger även ökad kunskap om självskadebeteende ur ett 

systemteoretiskt perspektiv samt hur individens mående påverkas av dess känsla av 

sammanhang.  

Som utgångspunkt i denna studie valdes att ha ett salutogent synsätt och fokusera på de 

positiva i kvinnornas berättelser. De har vi i viss mån också gjort. Dock har vi 

uppmärksammat att det största fokus i materialet ligger på vad kvinnorna upplever som 

bristande och negativt i sina liv. Vi problematiserar detta genom det faktum att det 

självbiografiska material vi tagit del av just har huvudsyftet att beskriva det negativa kring att 

leva med ett självskadebeteende och psykisk ohälsa. Kvinnorna kan därför haft intresse i att 

tona ner de positiva bitarna i sitt liv för att ge plats åt det negativa (Bergström & Boreus, 

2012). Dock har vi även haft i åtanke att deras berättelser handlar om en begränsad tid i deras 

liv, präglad av diagnoser, självskadebeteende, psykiskt ohälsa och psykiatrisk vård.   

Vad som också noterats är att relationer till andra också ofta framställs som negativa och 

bristande. En tanke om detta är att kvinnorna har skrivit dessa böcker om när de var sjuka i 

sitt självskadebeteende och därför kan ha upplevt relationerna på så vis. Exempelvis 

framställs vården ofta som bristfällig. Detta är intressant att ifrågasätta och det vore 

intresseväckande att veta vilken roll självskadebeteendet och deras psykiska ohälsa spelade i 

hur de upplevde vården eller om vården emellertid var bristfällig. Det kan dock även förklaras 

genom att kvinnorna ofta verkar ha en annan bild utav vilken hjälp och stöd de behöver än 

vad vården har. Den bilden kan dock krocka med den vård och hjälp som de erbjuds och som 

professionella anser att de behöver. Detta skapar lätt ett missförstånd och en distans 

behandlare och individ emellan.  

Kvinnorna har överlag svårigheter med att upprätthålla goda relationer, så även till vänner och 

familj. Kvinnorna beskriver ofta att de upplever ett bristande stöd från anhöriga. Vidare 

behöver detta dock inte betyda är en absolut sanning att kvinnornas anhöriga alltid är 
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bristande i sitt stöd. Deras upplevelser behöver inte alltid stämma överens med vilken 

uppfattning deras anhöriga har. Detta då det ofta finns åsiktsskillnader kring en individs 

situation (Petitt & Olson, 2013) och det faktum att en upplevelse är något subjektivt. Denna 

studie handlar dock om kvinnornas beskrivna upplevelser under deras tid av 

självskadebeteende och därför är deras upplevelser de mest viktiga och intressanta.     

Avslutningsvis anser vi att det för vidare studier hade varit intressant att studera 

tillfrisknandet från ett självskadebeteende. Samtliga kvinnor i studien beskriver i slutet av 

böckerna hur de sakta börjar må bättre och så småningom börjar komma ifrån sitt 

självskadebeteende.  Detta är något vi har valt att inte analysera men känner att vore intressant 

att öka kunskapen kring. Detta för att istället fokusera mer på resurser och hur en person tar 

sig ur ett självskadebeteende, samt vad som motiverar personen till ett annat liv.  
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