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The aim of this study is to increase the understanding of why young women use sex as a form 

of self-injury. The empiricism consists of fifteen life stories either written by the young 

women themselves or with the help of an author. The study is based on a narrative method 

and the theoretical framework is founded on Goffman’s role theory; Goffman’s theory of 

social stigma and the concept of shame. The result of the study shows among other things that 

the young women often describe themselves as disgusting, filthy and have feelings of self-

hatred and shame. They self-harm through sexual intercourse or acts as a way to regulate and 

relieve anxiety, but it only helps in the short run as the anxiety tends to get even stronger than 

before which leads to more self-harm. The young women often end up in a vicious circle that 

is hard to break. Furthermore the young women describe their upbringings lacking the 

presence and love of their parents. 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Deras händer, som fastlimmade runt min kropp. Andedräkten, alldeles fuktig mot 

min hud. Det är inte kärleksfullt men ändå är jag beroende. Beroende av deras 

närhet, kåthet och våldsamhet. Det är som en sårskorpa, man vet att man inte får 

pilla men ändå gör man det. (Engvall 2013, s. 8). 

 

I citatet ovan beskriver Johanna 14, i Caroline Engvalls bok Skamfläck hur hon 

upplever sitt självskadebeteende genom sex.  

Trots att sex som självskadebeteende är ett fenomen som ökar menar forskare att 

kunskapsläget är bristfälligt (Jonsson 2015). Behovet av mer kunskap inom området samt 

dess relevans har blivit tydligt under vår studies gång då ämnet både behandlats i tv-

programmet Uppdrag granskning, samt att flera studier av de främsta forskarna inom området 

kommit ut under tiden vi arbetat med uppsatsen. I avsnittet som visades i Uppdrag granskning 

läggs fokus på hur personalen på HVB-hem hanterar situationer där de vet att de unga 

kvinnorna utsätter sig för sex som självskadebeteende. I programmet synliggörs saknaden av 

rutiner och kunskap hos personalen för att kunna ta hand om flickorna på ett tillfredsställande 

sätt. Ungefär samtidigt som programmet visades gav Stockholm tjejjour ut en handbok om 

sex som självskadebeteende riktad till personal som kommer i kontakt med unga kvinnor. Då 

socionomer ofta återfinns inom dessa organisationer anser vi att detta är ett socialt problem 

som är relevant för vår yrkesgrupp.  

Enligt Jonsson och Mattsson (2012) är gruppen unga som skadar sig genom sex och säljer sex 

en grupp som ökat på senare år och att det handlar om allt tyngre problematik än tidigare. 

Forskarna lyfter fram att självskadebeteende, riskfyllt sex samt att sälja sex är beteenden som 

överlappar varandra och ofta har en flytande gräns mellan varandra. Även Jenstav och 

Wåhlstrand (2015) menar att sex som självskadebeteende kan vara att ha sex mot ersättning. 

Ofta är sexet riskfyllt när en kvinna självskadar genom sex då männen i stor utsträckning 

utsätter kvinnorna för våld. Att skada sig genom sex menar Nock (2009b) liknar andra typer 

av självskadebeteenden då det är ett sätt att medvetet tillfoga sin egen kropp och psykiska 

mående skada. Skillnaden mellan andra typer av självskadebeteenden i form av t ex självsvält 

eller då en person skär sig själv är att när individen skadar sig genom sex använder denne sig 
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av en annan person för att uppnå skadan. När det gäller motivet handlar det likt andra typer av 

självskadebeteenden i många fall om affektreglering som innebär att personen söker hantera 

outhärdliga känslor som ångest, skam, äckel eller overklighetskänslor.  

Nock (ibid.) delar upp funktionen av självskadebeteende i s.k. intrapersonell funktion med 

vilket menas att man straffar sig själv, samt interpersonell funktion som betyder att man söker 

visa för omvärlden att man inte mår bra. Jonsson och Mattsson (2012) menar att de unga 

kvinnor som självskadar genom sex känner ett behov av att känna smärta och förnedring då 

det dämpar deras ångest för stunden. Efteråt stärks ångesten vilket ger upphov till att 

självskadandet fortsätter och de unga kvinnorna riskerar att hamna i en ond cirkel som är svår 

att ta sig ur (Jenstav och Wåhlstrand 2015). 

Som vi nämnt ovan ser forskare en ökning av fenomenet medan kunskapsläget fortfarande är 

bristfälligt. Med detta som bakgrund menar vi att all kunskap inom området är viktigt i 

allmänhet och för oss socionomer som kommer i kontakt med dessa unga kvinnor i synnerhet. 

Vi har valt att använda oss av livsberättelser i form av självbiografier och biografier som 

empiri och använda oss av en narrativ metod. Vår empiri analyseras med hjälp av Goffmans 

rollteori, Goffmans stigma samt begreppet skam.   

SYFTE 

Syfte med studien är att fördjupa förståelsen för självskadande sex som beteende hos unga 

kvinnor utifrån deras livsberättelser. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Hur beskriver unga kvinnor som självskadar genom sex sig själva?  

• Hur beskriver unga kvinnor som självskadar genom sex sitt självskadebeteende? 

• Hur beskriver unga kvinnor som självskadar genom sex sig själva i relation till andra? 
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BAKGRUND 
I kommande avsnitt avser vi ge läsaren förståelse och förkunskap för fenomenen att skada sig 

med sex, sexuellt risktagande, sex mot ersättning samt självskadebeteende generellt. 

Anledningen till varför vi valt just dessa begrepp är att de i den tidigare forskning vi använt 

oss av ofta liknas vid, och ibland likställs vid varandra. Avsnittet är tematiserat i olika 

huvudrubriker där vi inleder med att redogöra för likheterna och den flytande gräns 

fenomenen anses ha till varandra. Därefter kommer ett avsnitt som berör självskadebeteende 

generellt som följs av ett avsnitt om sex som självskadebeteende och dess funktioner.  

FLYTANDE GRÄNS 

Socialstyrelsen (2015) skriver b.la. att sex som självskadebeteende och sex mot ersättning kan 

anses ha en flytande gräns till varandra. Även Jenstav och Wåhlstrand (2015) samt Jonsson 

och Matsson (2012) skriver att sex som självskadebeteende b.la. kan vara sex mot ersättning 

och att dessa två fenomen delvis överlappar varandra. Vidare menar Jonas Bjärehed, 

barnpsykiater och professor på enheten för barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings 

universitet att likheterna mellan sex som självskadebeteende och självskadebeteende generellt 

är många. Även sexuellt risktagande kopplas samman med sex som självskadebeteende. 

Landberg och Jonsson (Matsson och Jonsson 2012) har tagit fram en modell där sexuellt 

risktagande kopplas till sex som självskadebeteende. För en del leder sexuellt risktagande till 

sex som självskadebeteende medan det för andra innebär direkt ett självskadande. 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1. 

Modellen visar 
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att komponenterna identitet, materiella behov eller händelser samt att sexuellt risktagande kan leda till att man 

börjar självskada genom sex. I modellen framgår att man tar risker som lindrar i stunden men att man sedan 

mår dåligt vilket kan leda till outhärdliga känslor som gör att man vidare tar risker vilket leder till 

självskadebeteende som man sedan försöker lindra likt en ond spiral. (Jonsson och Matsson 2012) 

SJÄLVSKADEBETEENDE  

I takt med den ökade kunskapen och forskningen kring självskadebeteende har man försökt 

urskilja olika typer av fenomenet. Ofta delar man ofta upp handlingarna i direkta- respektive 

indirekta självskadliga handlingar. Direkt självskadebeteende kännetecknas av att den 

kroppsliga skadan är det avsedda syftet med beteendet som att t.ex. att bränna sig själv medan 

indirekt självskadebeteende innebär att skadan är en oavsiktlig konsekvens med beteendet, 

som att t.ex. försätta sig i riskfyllda situationer (Bjärehed, 2012). Man delar sedan upp direkta 

självskadebeteenden i två subgrupper: suicidala, där avsikten med beteendet är att dö och icke 

suicidala, där man inte har till avsikt att dö. 

Självskadebeteende tycks idag i allmän folkmun betyda när personen ” […] avsiktligt orsakar 

direkt fysisk skada på den egna kroppen, så som att skära eller bränna sig” (Bjärehed 2012, s. 

8). Detta är en typ av icke suicidalt självskadebeteende och är den vanligaste typen av 

självskadebeteende.  

Nock (2010) har i försök att föra samman all kunskap kring icke suicidalt självskadebeteende 

utvecklat en s.k. fyrstegsmodell. Modellen beskriver hur självskadebeteendet kan förstås 

utifrån fyra processer om två dikotoma dimensioner. Den första dikotomin är huruvida 

beteendet är intrapersonellt eller interpersonellt med vilket menas att beteendet har effekt 

inom personen (intrapersonellt) eller effekt för personen i samspel med andra. Den andra 

dikotomin är om beteendets konsekvens är positiv förstärkning eller negativ förstärkning. 

Med positiv förstärkning menas att ett positivt stimuli tillförs och negativ förstärkning att ett 

negativt stimuli försvinner (ibid.). Positiv förstärkning med intrapersonell konsekvens betyder 

således att handlingen följs av ett positivt psykologiskt tillstånd. Positiv förstärkning med 

interpersonell konsekvens innebär att beteendet följs av positiva sociala händelser så som t.ex. 

uppmärksamhet och omhändertagande. Negativ förstärkning med intrapersonell konsekvens 

innebär att handlingen följs av att oönskade tankar och känslor försvinner medan negativ 

förstärkning med interpersonell konsekvens följs av att oönskade sociala interaktioner 

försvinner (Nock 2010, Bjärehed 2012).  
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SEX SOM SJÄLVSKADEBETEENDE 

Sex som självskadebeteende är ett outforskat område och några vedertagna definitioner finns 

därför inte. Ett vidare perspektiv innefattar unga som har sex utan att hon/han egentligen vill, 

medan ett snävare definieras som ” […] de som söker sig till sexuella situationer som 

inkluderar våld och förnedring och där detta är huvudsyftet med kontakten” (Jonsson och 

Matsson, 2012 s. 52). Det närmaste ett försök till definition som finns är Landbergs som även 

Socialstyrelsen använder. Den lyder: 

Att skada sig genom sex innebär att en person har ett mönster av att söka sig till 

sexuella situationer som innebär egen psykisk eller fysisk skada. Beteendet orsakar 

signifikant lidande eller försämrad funktion i skolan, arbetet eller på andra viktiga 

områden (Jonsson och Mattsson 2012, s. 52). 

Jenstav och Wåhlstrand (2015) från Stockholms tjejjour skriver i sin omfattande handbok om 

bemötandet av tjejer som skadar genom sex att det är en överlevnadsstrategi för att stå ut med 

outhärdliga ångestskapande känslor.  

Självskadebeteendet kan ta sig många olika uttryck. Det gemensamma som gör att 

självskadebeteendet går under begreppet ”sex som självskadebeteende” är att tjejen 

upprepade gånger skadar sig med sex för att döva en ångest eller inre smärta som är 

av en sådan hög grad att den för utomstående är svår att ens föreställa sig. Genom att 

koncentrera de inre outhärdliga känslorna till en fysisk, kroppslig smärta eller 

genom att “stänga av” med hjälp av den fysiska, kroppsliga smärtan försvinner de 

svårhanterliga känslorna, åtminstone för en stund (Jenstav och Wåhlstrand 2015, s. 

3).  

Att skada genom sex kan lätt bli en ond spiral som är svår att bryta då det ger de unga 

kvinnorna lättnad i stunden men orsakar efteråt ökad ångest som ofta leder till nytt 

självskadande. Medföljer gör ofta mer djupgående och långsiktiga konsekvenser (Jonsson och 

Matsson 2012; Jenstav och Wåhlstrand 2015). 

Gemensamt för många av de ungdomar som ägnar sig åt destruktivt sex tycks vara att de varit 

med om traumatiska händelser så som sexuella övergrepp, skilsmässa i familjen, sjukdom och 

försummelse av föräldrar. Ofta känner sig ungdomarna ensamma, annorlunda och bär på en 

känsla av att de inte passar in (Jonsson och Matsson 2012). De unga beskrivs söka sig aktivt 

till sexuella situationer som de vet kommer leda till negativa konsekvenser så som fysiska och 

psykiska skador. Forskarna framhåller att självskada genom sex kan även handla om att vara 
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sexuellt utåtagerande. Detta kan ske genom att exempelvis exponera sig sexuellt och ta risker 

på internet eller ha sex med många olika personer samt upprepade gånger utsätta sig för 

ofrivilliga graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. För en del unga innebär själva 

risktagandet en direkt självskada medan det för andra kan vara en sorts inkörsport till att börja 

skada sig genom sex. En typ av sexuellt risktagande är sex mot ersättning. Var gränsen går för 

sex mot ersättning är inte alltid klart, då ersättningen inte alltid består av pengar utan även av 

saker som cigaretter, betalning för boende osv. Graden av frivillighet kan även variera, från 

att ungdomen tar egna initiativ till att den blir övertalad eller tvingad (Socialstyrelsen 2015). 

Gemensamt för de unga som har sex mot ersättning är att de lever mer riskfyllda liv än andra 

ungdomar (Jonsson och Mattson 2012). Socialstyrelsen (2015) menar att gränsen mellan sex 

mot ersättning och självskadande sex kan vara flytande då en del unga som självskadar genom 

sex begär ersättning och andra gör det inte. Bakgrunden till, och funktionen för beteendet, är 

dock ofta väldigt lika. Vidare uppger många av dem som säljer sex att de använder det som ett 

sätt att skada sig själva. Pengarna är i dessa fall inte det viktigaste utan det kan exempelvis 

handla om att bli bekräftad, hantera en outhärdlig livsstil eller dämpa ångest precis som vid 

sex som självskadebeteende. Engvall (2012) menar att en del ungdomar skaffar sig dyra vanor 

och börjar med droger för att stå ut och för att finansiera sitt missbruk vilket leder till att de 

inte finner annat val än att sälja sex. Detta menar författaren försätter dem i en ond cirkel som 

är svår att ta sig ur. Stockholms tjejjour (2015) framhåller att vissa av de tjejer som de 

kommer i kontakt med säljer sex och genom att de tar betalt för övergreppet medför det att 

kränkningen och självskadebeteendet trappas upp. 

Svedin (Matsson och Jonsson 2015) lyfter fram att många av de som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp också i stor utsträckning utsätts för nya övergrepp. Flera av dessa har ett 

sexualiserat beteende och lever sexuellt destruktiva liv. Han menar att de som tidigare blivit 

utsatta för sexuella övergrepp skadar sig genom sex för att det är skada kroppen på ett sätt 

som de känner igen- Vidare konstaterar han att sexuella övergrepp är en inkörsport till 

självskadande sex.  

Sex som självskadebeteende innehåller inslag av både indirekt och direkt självskadebeteende. 

Gemensamt återkommande är att ungdomarna jagas av starka ångestkänslor som de söker 

reglera genom våldsamt och förnedrande sex vilket är en sorts indirekt självskadebeteende då 

den fysiska skadan är en sidokonsekvens av beteendet. För andra är den fysiska smärtan målet 

med självskadebeteendet, vilket är en typ av direkt självskadebeteende. Svedin (ibid.) menar 
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att för dem som blivit sexuellt utnyttjade är detta en metod för att skada kroppen på ett sätt de 

känner igen. Flera beskriver sig drivas av ett stort bekräftelsebehov som de får tillgodosett 

genom positiva kommentarer om sina kroppar och att de ”duger” att ha sex med. Tessan 

beskriver hur ångesten lindrades i stunden då hon hade sex med männen. 

Jag trodde att sex hjälpte mot ångesten. Ibland var det faktiskt någon form av lättnad 

under tiden. Bekräftelse. Att jag dög att ha sex med i alla fall. (Engvall 2008, s. 115) 

Att självskada genom sex liknar andra självskadebeteenden i form av både bakomliggande 

faktorer och funktion, skillnaden är att när man skadar sig genom sex använder man sig av en 

eller flera personer för att uppnå skadan (Jonsson och Matsson 2012). 

De ungdomar som använder självskadande sex som ett sätt att reglera obehagliga och 

outhärdliga negativa känslor skulle utifrån Nocks fyrstegsmodell beskrivas som 

intrapersonella då beteendet handlar om psykiska och fysiska effekter. Negativ förstärkt 

intrapersonell konsekvens kan vara att ångesten försvinner för stunden som många av de unga 

uppger medan positiv förstärkt intrapersonell konsekvens kan vara att den unge blir bekräftad 

och sedd. På så sätt kan de upprätthålla den identitet och negativa självbild de känner igen sig 

i. Många av de unga uppger att de använder självskadande sex som ett sätt att ”ropa på hjälp” 

vilket enligt Nocks modell är en interpersonell funktion som har en positiv förstärkning som 

konsekvens. För andra är beteendet ett sätt att fly undan verkligheten som kan ses som en 

interpersonell funktion med negativ förstärkning som konsekvens. 

TIDIGARE FORSKNING OCH ANDRA STUDIER 

Då det nästan råder en total avsaknad av forskning inom området sex som självskadebeteende 

har vi även använt oss av forskning kring närliggande områden. Dessa är självskadebeteende 

generellt, sex mot ersättning samt sexuellt risktagande som beskrivits ovan. Beteendena har 

liknande funktion som är att lindra ångest (Jenstav och Wåhlstrand 2015, Jonsson och 

Matsson 2012). 

SJÄLVSKADEIDENTITET 

För att självskada ska ses som just en självskada krävs enligt Johansson (2010) kongruent 

förståelse av begreppet för att det ska bli begripligt som just självskada och därmed bli 

kommunikativt funktionellt. När det gäller självskadebeteende har exponeringen i media och 

den ökade forskningen kring fenomenet gjort att det blivit möjligt att ”vara en person som 
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självskadar”. Liknande har just sex som självskadebeteende under de senare åren väckt 

mycket uppmärksamhet inom media och i forskningen vilket har gjort det möjligt att 

identifiera sig med att vara en ”person som självskadar genom sex”. Till skillnad från t.ex. att 

skära sig själv är sex som självskadebeteende något som inte alltid syns på utsidan och har 

historiskt sett och är fortfarande förknippat med skuld- och skamkänslor vilket gör det extra 

svårt att prata om. Johansson menar att man kan tolka att de som skär sig själva har sina ärr 

som en del av sin identitet och historia. “ärren har man kvar för livet, vad man än gör, var 

man än är… De har blivit en del av en själv” (Johansson 2010, s. 106). Då ärren ofta sitter på 

insidan för de som skadar genom sex kan man utifrån Johanssons teori tolka det som att de 

ärren inombords är en del av ungdomarnas identitet. 

Johansson (2010) tar upp begreppet dislokation med vilket hon syftar på ett kritiskt ögonblick 

som vänder upp och ned på det förgivettagna. Detta tvingar individen att omorientera sig i 

tillvaron och identifiera sig med andra positioner. Exempel är att man blir våldtagen, 

misshandlad av föräldrar osv. Upplevelsen kan leda till att föreställningen om sig själv raseras 

och att man tvingas hantera situationen genom nya identifikationshandlingar. Oftast leder 

dessa negativa upplevelser till att personerna identifierar sig som psykiskt dåligt mående. 

Jonsson och Matsson (2012) menar att det mest utmärkande för de unga som tar sexuella 

risker är att de har en önskan om att bli bekräftade, det finns även de som genom upprepade 

sexuella risktagande förstärker en negativ självbild och identitet. Att träffa personer som 

identifierar dem som t.ex. ”hora”, ”slampa”, ”äcklig” bekräftar deras redan negativa självbild 

och förstärker den. Många av dem som söker efter en identitet har varit ambivalenta och 

förstärkt både de positiva och negativa delarna samtidigt. 

RISKFAKTORER 

Nedan presenteras riskfaktorer för utvecklandet av självskadebeteende hos unga. De 

återkommande riskfaktorerna som framkommit i tidigare forskning är affektreglering, 

uppväxt, nära relationer, andra riskfaktorer och ond cirkel.  

Affektreglering 

En riskfaktor som ofta tas upp gällande självskadebeteende är känsloreglering. 

”Självskadande personer har svårt att identifiera känslor, och de saknar ord att beskriva dem. 

De kan fysiskt märka en känsla när den uppstår men de kan inte känna skillnad på om de är 

glada, ledsna.” (Straarup Sondergard 2008, s. 32). När de självskadar får de utlopp för sina 
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känslor och detta upplevs som mindre smärtsamt än det föregående tillståndet. Nock (2009) 

har utvecklat en integrerad modell för att förstå varför man självskadar och varför beteendet 

fortsätter. Forskaren menar att självskadebeteendet kan förstås som ett sätt att hantera 

emotionella- och sociala situationer. Om individen kommer att använda sig av självskadande 

beteende beror på dennes kognitiva, emotionella och biologiska sårbarhet respektive den 

sociala sårbarheten. 

Svedin (Jonsson och Mattsson 2012) menar att många av de som självskadar genom just sex 

använder det som en sorts affektreglering där resultatet är antingen positiv förstärkning eller 

negativ förstärkning. De flesta hanterar sin känsla av tomhet och/eller en extentiell smärta. 

självskada resulterar i att de negativa känslorna minskar och känslor av lättnad och lugn 

infinner sig. 

Uppväxt 

Flera ungdomar som självskadar och/eller använder sig av riskfyllt sex har ofta varit med om 

traumatiska eller påfrestande situationer så som skilsmässa, sjukdom, dödsfall, mobbning och 

dålig relation till sina föräldrar. De har även oftare än andra ungdomar upplevt en mer 

varaktig försummelse under sin uppväxt (Jonsson och Matsson 2012). Nock (2009) tar i sin 

modell upp försummelse i uppväxten som en social sårbarhet och en riskfaktor för 

självskadebeteende. Ungdomarna som självskadar är dessutom mer självkritiska än andra 

ungdomar vilket kan vara ett resultat av en dålig uppväxt då de tidigt lär sig att vara kritiska 

och elaka mot sig själva. 

I en ny omfattande studie av b.la. sex som självskadebeteende lyfter Jonsson (2015) fram 

resultatet som visar att av 82,2 procent av de unga kvinnor som skadat sig genom sex hade 

varit utsatta för sexuella övergrepp. Detta betyder att de som skadat genom sex utsatts för 

sexuella övergrepp i betydligt större utsträckning än andra unga kvinnor.  

 I en annan undersökning som gjordes i år av Stockholms tjejjour lyfter man fram den enskilt 

största anledningen till att tjejerna börjat skada sig med sex som är just att de har utsatts för ett 

eller flera sexuella övergrepp (Jenstav och Wåhlstrand 2015). I många av de livsberättelser vi 

använder oss av i denna studie vittnar de unga kvinnorna om sexuella övergrepp av både 

närstående och okända. 
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Jag såg saker, att han gjorde sådana saker som inte är normalt att man gör med sina 

barn. Som att till exempel…. smeka mig på underlivet. Jag vet precis hur det kändes. 

Exakt. Det kan jag känna än idag (Lytsy och Olsson 2003, s. 29). 

Citatet ovan är från boken “Den tusende gången” där huvudpersonen Ulrika beskriver hur hon 

kommer ihåg övergreppen som hennes far utsatte henne för upprepade gånger under hennes 

barndom. 

Nära relationer 

I en studie från Socialstyrelsens om unga kvinnor som självskadar (2004) framgår att många 

av dem har relationsproblem i familjen. Bifulco et al (2014) kommer i sin studie fram till att 

självskadebeteende är starkt relaterat till negativa familjeförhållanden.  

Shrier et al (2007) lyfter fram betydelsen av föräldrarna och relationen till dem i tonåren och 

hur en god relation kan utveckla ett sunt förhållande till affektreglering. I deras studie 

redovisas att positiva relationer till föräldrar och vänner leder till en mer positiv upplevelse av 

sex. Kahn et al (2015) kommer i sin studie fram till att ha en dålig relation till sina föräldrar 

kan leda till ett mer riskfyllt sexuellt beteende om ungdomen har låg självkontroll. 

Tonårstiden är en kritisk period för utvecklandet av självskadebeteende, då man under denna 

tid genomgår stora fysiska, psykiska och sociala förändringar som man ska söka hantera. Att 

ha en god relation till sina föräldrar som kan hjälpa och stötta är därför av stor vikt när det 

gäller att klara av dessa utmaningar (Bjärehed et al, 2012). Om ovanstående förändringar är 

stora och svåra för ungdomen att hantera kan detta leda till negativa konsekvenser. 

Andra riskfaktorer 

Nock (2010) tar upp social inlärning som en typ av riskfaktor för utvecklandet av 

självskadebeteende, med vilket han menar ungdomar som självskadar påverkas av andras 

självskadebeteende. Beteendet kan vara både direkt såsom att ungdomen ser en annan 

självskada eller indirekt, att ungdomen hör talas om självskadebeteendet.  

En annan faktor som uppges ligga bakom självskadebeteende är viljan att straffa sig själv då 

många ungdomar uppger detta som en av anledningarna till sitt beteende. Att vilja straffa sig 

själv menar forskaren (ibid.) är en aggression man lärt sig ha gentemot sig själv genom att 

andra har haft det mot individen. Vidare är vad Nock benämner social signalering en 



 

11 
 

riskfaktor. Med detta menas att individen försöker visa andra att han/hon inte mår bra genom 

att skada sig själv. 

Ond cirkel 

Engvall (Jonsson och Matsson, 2012) menar att man självskadar genom sex för att ”det gör 

ont på insidan” och att våldsamt och förnedrande sex dämpar smärtan. Att skada sig genom 

sex fungerar likt andra självskadebeteenden genom att det lättar smärtan och ångesten i 

stunden. Efter självskadan utförts ökar dock ångesten vilket leder till ytterligare 

självskadebeteende (ibid.). 

Landberg och Jonsson (Jonsson och Matsson 2012) presenterar en modell som visar på hur 

självskadebeteendet kan leda till mer självskadebeteendet likt en ond cirkel. I modellen 

framgår att de unga tar kontakt med olika personer för att ha sex med dem i försök att hantera 

outhärdliga känslor som skam, äckel, rädsla, ångest mm. Drivkraften är att få uppleva en 

tillfällig paus från dessa känslor men detta resulterar i att de outhärdliga känslorna på sikt 

förstärks och leder till nytt självskadande beteende vilket kan göra att de tillslut är fast i ett 

ekorrhjul av självskadebeteende  

En liknande modell presenterar Lundh et al (2011) i sin studie där de undersöker relationen 

mellan depressiva symptom och självskadebeteende. Forskarna menar att det är troligt att 

depressiva känslor som skuld, skam, känslan av att vara värdelös, självförakt, äcklas av sig 

själv och självhat är riskfaktorer för att utveckla detta självdestruktiva beteende. I sin studie 

kommer de fram till att det finns en bilateral och således dynamisk relation mellan depression 

och självskadebeteende hos unga kvinnor. Detta kan göra att det blir en självgenererande ond 

cirkel där exempelvis depression leder till självskadebeteende som leder till ökad depression 

och mer självskadebeteende (ibid.).  

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Vi har valt att utgå från Goffmans rollteori, Goffmans teori om stigma samt skam där vi b.la. 

tar upp Cooleys begrepp spegeljaget. Anledningen till att vi har valt dessa teorier är för att vi 

anser att Goffmans rollteori tillför mycket i vår analys då de unga kvinnorna genomgående 

beskriver hur de tar på sig olika roller, både hemma, i skolan och med de olika männen som 

de träffar. Vidare uttrycker många av de unga kvinnorna att de känner sig annorlunda och 

mindre värda vilket vi kopplar till Goffmans stigma. Flertalet av de unga kvinnorna uttrycker 

även känslan av skam samt att de identifierar sig med vad männen som utsätter dem för 
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övergrepp säger till dem och behandlar dem. Vi tolkar det som att spegeljaget passar då det 

handlar om att man tar över andras perspektiv på sig själv genom att man ser sig själv genom 

andra. 

GOFFMANS ROLLTEORI 

I alla möten med andra människor sker kommunikation av olika slag och således en social 

interaktion. Sättet man interagerar genom behöver inte nödvändigtvis vara med ord utan kan 

ske t.ex. genom kroppsliga handlingar eller fysiska gester så som t.ex. känslouttryck eller sex. 

När man interagerar med andra människor gör man enligt Goffman (1959) ett framträdande 

där man levererar b.la information om sin förståelse av sig själv, både medvetet och 

omedvetet. Framträdandet kan definieras som alla de handlingar en individ uppvisar under en 

viss period och där avseendet är att påverka sin publik. En del av framträdandet kallas fasad. 

Goffman menar att fasaden är den utrustning som individen använder för att lyckas i sin roll. 

Fasaden kan bestå av kläder, språk, gester, känslouttryck. Goffman (1959) skiljer mellan den 

främre- respektive den bakre regionen. I den främre regionen spelar individen en roll medan 

hon i den bakre regionen kan dra sig tillbaka och koppla av efter sitt framträdande. Persson 

(2012) lyfter fram att innehållet i främre- respektive bakre regionerna varierar med 

interaktionsordningen samt samhällets identitetsvärden. Den roll vi spelar i den främre 

regionen menar författaren har att göra med rådande sedvänjor och uppfattningar om hur 

individer ska uppföra sig i varandras närhet samt uppfattningar om hur en människa ska vara i 

dagens samhälle (ibid.).  

Vidare tar Goffman upp begreppen roll och social roll som återkommande i hans texter. Roll 

syftar på det redan i förväg bestämda handlingsmönster som spelas upp under ett 

framträdande. En social roll menar Goffman innefattar en eller flera roller som kan visas upp 

av individen vid olika tillfällen inför samma eller en likartad publik. Enligt Goffman (1959) 

spelar alla människor roller i framträdandet som sker i samspelet med andra människor. 

Persson (2012) tolkar Goffmans rollbegrepp som att det är i samspelet med andra människor 

som individen tar på sig roller vilket betyder att roller b.la. gestaltas med utgångspunkt från 

olika förväntningar som individen möter i samspelet med andra/samhället. Författaren menar 

att Goffmans rollbegrepp kan beskrivas enligt följande modell: 

Identitet/samhällets identitetsvärden à roll  
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Detta betyder enligt Persson (2012) att individen utifrån sitt arbete med sin identitet tar roller i 

samspel med samhällets identitetsvärden (normer och förväntningar om hur individer bör 

vara). Glavind Bo (2014) tolkar även hon att själva identitetsbildningen sker i framträdandet i 

samspelet med andra och menar att det beror i högsta grad på hur väl individen spelar sin roll. 

Om framträdandet inte stöds av publiken leder detta inte till ett skapande av den identitet som 

individen önskar.  

Vidare menar Glavind Bo (2014) att Goffman använder teatern som metafor för människors 

strävan att bevara den egna självbilden inför åskådarna där den sociala interaktionen 

framställs som ett skådespel. Individer iscensätter sig själva genom ett yttre framträdande, allt 

efter vad som är ändamålsenligt i den stunden. Glavind Bo tolkar det som att Goffman menar 

att vi inte bara är oss själva utan även spelar oss själva. 

Goffman (1959) menar att det ligger i individens intresse att presentera en viss roll av sig 

själv i mötet med andra, att kontrollera de andras beteende och då framförallt deras intryck av 

individen genom s.k. intrycksstyrning. Lyckas man inte med intrycksstyrning och att 

upprätthålla fasaden kan det hända att man tappar ansiktet. Goffman (1959) beskriver sitt 

begrepp ”ansiktet” som ett positivt socialt värde, som en slags självbild eller självkänsla som 

individen försöker upprätthålla utifrån den linje som publiken förväntar sig att individen ska 

agera. Att tappa ansiktet gör att negativa känslor uppstår så som skam. 

STIGMA 

Goffman (1972) skriver att en person som besitter en mindre önskvärd egenskap och därför 

gör honom olik de andra i den sociala kategori som han befinner sig i, blir stämplad som 

mindre värd. Att bli stämplad på detta sätt innebär enligt Goffman ett stigma. Vidare 

beskriver han två centrala termer som avgör hur den stigmatiserade kan agera: diskreditabel 

och diskrediterad. Diskreditabel står för om omgivningen inte upptäckts personens stigma 

men det kan bli upptäckt, medan diskrediterad innebär att personens stigma har blivit 

upptäckt. 

Goffman delar upp stigma i tre olika kategorier där en av dem är olika fläckar på den 

personliga karaktären, under vilken att skada genom sex kan tänkas falla. Den som besitter ett 

stigma avviker på ett icke önskvärt sätt från våra, som Goffman kallar, de normalas 

förväntningar. De reaktioner som individen fått från samhället gör att hon inte kan undgå att 

ta över denna syn på sig själv vilket gör att hon inser att hon faktiskt inte svarar mot vad som 
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krävs av henne. Persson (2012) tolkar och förklarar Goffmans teori om stigma som att det har 

att göra med förhållandet mellan individer och samhällets identitetsvärden. Samhällets 

identitetsvärden beskriver han som de ” […] normativa och institutionella regleringarna av, 

förväntningarna på och föreställningarna om hur individer ska vara, uppträda, se ut och göra” 

(Persson 2012, ss. 131-132).  

Goffman (1972) delar upp identitetsbegreppet i tre olika delar: social identitet, personlig 

identitet samt jag-identitet. Social identitet syftar på social status och kan delas upp i två 

aspekter: den synliga sociala identiteten som är den som individen visar utåt och utgörs av de 

förväntningar som ställs på individen om hur man bör vara samt den faktiska sociala 

identiteten. Den faktiska sociala identiteten står för vad namnet säger, de egenskaper som 

individen faktiskt har. Vidare handlar den personliga identiteten om vad det är som gör 

individen unik utifrån de rådande normerna i samhället. Alltså har både social identitet och 

personlig identitet i allra högsta grad att göra med samhällets förväntningar och definition av 

individen. Den tredje aspekten av identitet är den s.k. jag-identiteten som är individens 

uppfattning av sig själv. För andra än individen består denna identitet av det av sig själv som 

individen själv väljer att visa upp. Här kan det uppstå en konflikt individens definition av sig 

själv inte överensstämmer med omgivningens. Goffman menar dock att individer alltid 

eftersträvar tillfällig konsensus då de samspelar med varandra. Persson (2012) kopplar ihop 

Goffmans roll- och identitetsbegrepp och menar att roller blir som skal kring identiteten och 

att individen använder roller för att både visa upp samt dölja delar av sig själv. För att undvika 

att bli stigmatiserade kan individen alltså ta på sig olika roller utåt för att på så sätt dölja den 

eller de egenskaper som anses som mindre önskvärda i samhället. Slutligen menar Persson att 

Goffmans bok Stigma handlar om hur individer styr sin ”skämda” identitet och kallar detta för 

ett informationsspel ” […] där individen försöker kontrollera informationen om sig själv för 

att undvika skam.  

Sociologen Thomas Scheff (2006) lyfter fram att skam är en förutsättning för Goffmans 

analyser av social interaktion. Persson (2012) menar därför att man med fördel kan kombinera 

Goffmans empiri när det gäller stigmatisering med de teoretiska resonemang som Scheff för 

kring skam. Samtliga unga kvinnor i de livsberättelser vi läst och tolkat nämner skam och 

många av dem genomgående i berättelserna vilket vi anser styrker vikten av att använda oss 

av detta begrepp som ett analysverktyg i vår studie. Nedan kommer en beskrivning av skam 

utifrån olika forskares tolkningar. 
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SKAM 

Enligt Scheff och Starrin (2013) är stolthet och skam de emotioner som påverkar den sociala 

interaktionen och en individs självkänsla mest. Giddens (1999) lyfter fram att stolthet innebär 

en tilltro till b.la. värdet av självidentitetens berättelse och när vitala element av 

självidentiteten blir hotad kan skam uppstå som följd. Då stolthet är förankrad i sociala band 

är den alltid sårbar för omgivningens reaktioner. Upplevelsen av skam är enligt författaren 

ofta fokuserad på den synliga aspekten av självet. Cooley (1983) menar att skam och stolthet 

uppstår som en följd av att en individ ser sig utifrån andras perspektiv. Cooleys begrepp 

”spegeljaget” är kopplat till just dessa två motpoler. Författaren menar att spegeljaget har 

följande tre huvudelement: 1) den föreställning vi har om hur vi framstår för en annan person, 

2) den föreställning vi har om hur den andra bedömer oss, samt 3) en form av självkänsla som 

förödmjukelse eller stolthet. Scheff och Starrin påpekar att föreställningen vi har om hur den 

andra bedömer oss är viktig. Detta eftersom vi alltid föreställer oss hur den andra bedömer oss 

och detta leder till att vi kommer att dela dennes uppfattning. Vidare skriver författarna att 

skam uppstår då en person ser sig via en annans ögon eller enbart har en föreställning om att 

en annan har negativa tankar om denne. Även Larsson (2007) beskriver hur andras syn på oss 

kan framkalla skamkänslor. Författaren använder sig av ordet “skammad” för att beskriva då 

en person blir utsatt för kränkningar av andra i form av handlingar eller ord så att skam 

uppstår. Detta leder till att en människas uppfattning om sig själv och sin verklighet blir 

förvanskad samt förvriden. Larsson beskriver olika grader av skam: mild, måttlig och massiv. 

Mild skam är sund och varm och hjälper människan med att inte överträda gränser medan 

måttlig skam påverkar större delar av människans känslor, tankar och beteenden. Den massiva 

skammen beskrivs som kall och giftig och leder till att människan känner sig nedvärderad och 

hotad. Människan blir ifråntagen sin mänskliga värdighet och han/hon känner sig b.la. 

smutsig, ful eller oren.  

Goffman (1970) skriver att i en individs ansiktsuttryck kan man urskilja dennes syn på en 

rådande situation. Individen är känslomässigt förbundet med sitt ansikte samt sin jagbild. 

Emotioner skapas då det förekommer skillnader mellan vilket ansikte individen har och hur 

andra upplever dennes ansiktsuttryck. En komfortabel känsla uppstår hos individen om denne 

har ett övervärderat ansikte och ett undervärderat ansikte skapar obehag. Ett intakt ansikte 

leder till känslor av trygghet och självförtroende medan ett förlorat ansikte leder till känslor 

av förlägenhet och skam. För att inte hamna i det sistnämnda tillståndet i kontakten med andra 

använder sig individen av självbehärskning. Kopplingen mellan skam och sociala band 



 

16 
 

människor emellan är viktig då om relationer innebär skamkänslor finns risk att känslorna 

undertrycks och inte erkänns. Detta kan medföra att relationen blir destruktiv och visar sig i 

våldsamhet eller psykisk ohälsa. För personen kan detta visa sig genom uppträdande i språk 

och kroppsligt uttryck (Scheff & Starrin 2013).  

Scheff (1990) delar in skam i två uttrycksformer. Den öppna odifferentierade skammen 

innebär att individen är medveten om skammen men försöker dölja skamkänslorna. Den 

förbisedda skammen uppstår då individen trotsar skammen genom t ex intensiva tankar på 

annat eller handlingar som att stirra på en annan person. Detta för att bemästra skammen 

genom självbehärskning. Goffman (1970) skriver att en person som befinner sig i en 

skamfylld situation kan komma till en punkt då den inte längre kan dölja sitt obehag. Denne 

kan då brista ut i skrattanfall eller i tårar, bli arg, försöka fly eller bli stel och orörlig. 

Skamprocessen 

Scheff och Starrin (2013) beskriver skamprocessens initiala fas som att något gör att 

skammen sätts igång varefter individen reagerar i en fysiologisk fas. Fasen följs av något som 

de kallar den kognitiva fasen vilken inbegriper minnen av liknande händelser och väcker 

tankar som ”jag är dum, svag och inkompetent”. Den kognitiva fasen innebär även tankar om 

den egna självkänslan och värdet. Frågor som handlar om att fly från dömande blickar och 

vilja sjunka genom jorden väcks för att slutligen handla om önskan om närhet och fruktan för 

samma närhet. Då den kognitiva chocken släppt fattar personen ett beslut som består av att 

antingen acceptera skammen eller försvara sig mot den. Om personen väljer det sistnämnda 

görs det enligt Scheff och Starrin med hjälp av skammens kompass som har fyra riktningar: 

Ett tillbakadragande som alltid ingår i en skamreaktion. Detta innebär att personen vänder 

bort blicken och önskar sig utom synhåll. Personen känner sig mindervärdig och undviker 

andra människor vilket leder till oro och rädsla. Den andra riktningen är attack mot självet 

som innebär att personen gör sig underdånig andra och minskar sitt eget värde. Den tredje 

riktningen är undandragande som innebär att skammen måste undvikas på grund av den 

smärta den orsakar. Detta görs genom att personen inte utsätter sig för riskfyllda situationer 

eller att undvika den genom att dricka alkohol vilket alltid skam har varit lösbar i. Den sista 

riktningen är attack mot andra och innebär att personen ger sig på individer de uppfattar som 

svagare. Detta kan göras genom fysiska eller verbala attacker och känslor som ledsagar denna 

riktning är avsky samt ilska. 



 

17 
 

METOD 
I det här kapitlet redogör vi för den narrativa metoden vi har valt att använda oss av i studien 

samt dess genomförande. Vidare kommer vi lyfta fram hur vi gjort vårt urval samt gå igenom 

de etiska överväganden vi gjort i samband med studien. 

NARRATIV METOD 

Valet av metod var inte en självklarhet från början, utan det är något som har vuxit fram under 

studiens gång. När vi först stötte på den narrativa metoden i litteraturen och läste om den 

kände vi att den skulle passa väl in på vår studie och att den skulle kunna hjälpa oss att 

besvara våra frågeställningar. Att vi ville använda oss av livsberättelser bestämde vi i tidigt 

skede då vi ville att vår studie skulle bygga på kvinnornas egna berättelser. Genom att läsa 

och tolka unga kvinnors livsberättelser hoppas vi kunna få en inblick i deras liv och nå en 

ökad förståelse för dem.  

Narrativ metod kan enligt Johansson (2005) sägas vara de metoder som används för att samla 

in och analysera muntliga eller skriftliga berättelser. Med andra ord är narrativ metod inte en, 

utan flera metoder som enligt Mishler (1986) bör användas från en mängd olika perspektiv 

och utgångspunkter. Detta har vi försökt eftersträva i vår studie då vi valt att använda oss av 

olika teorier samt olika författares tolkningar av teorierna. Riessman (2008) menar att 

gemensamt för dessa metoder är att samtliga utgör ett sätt att tolka texter i berättelseform 

samt att narrativa studier även tar hänsyn till berättelsens form och hur den berättas. Då själva 

kärnan i narrativ forskning är dess tolkande karaktär och att det handlar om att tolka andras 

tolkningar av sig själva menar forskaren att denna metod lämpar sig för att studera 

människors identitet och subjektivitet. Även Johansson (2005) menar att narrativ metod ska 

användas som en tolkande aktivitet där man inte söker efter sanningen utan där man utgår från 

att varje berättelse kan ha många olika tolkningar. Författaren kopplar den narrativa metoden 

till hermeneutiken och dess metod för att tolka lära. 

Boréus menar att genom att analysera texter studerar vi en “ [...] viktig aspekt av det som 

bygger upp människors föreställningar om samhället, som påverkar relationer mellan 

grupper och som bidrar till att skapa och upprätthålla vissa identiteter” (Boréus 2011, s. 132). 

En form av text som kan analyseras är livsberättelser som vi använder oss av i vår studie. 

Livsberättelser är skapade som en social handling och handlar om en personens berättelser om 

sitt liv (Öberg 2011). Även Johansson (2005) förklarar livsberättelser på detta sätt men 
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tillägger att det även kan handla om valda aspekter av individens liv. I begreppet 

livsberättelser ingår b.la. självbiografier och biografier vilka vi har använt oss av i vår studie 

Skillnaden mellan dessa är att en självbiografi är en biografi där en person själv redogör för 

sitt liv medan en biografi är en redogörelse över en människas liv men som blir framställd av 

en författare. 

Enligt Bernler och Bjerkman (1990) är en biografi ”en skrivning av livet”. Om biografierna 

skrivs om likasinnade ”vanliga människor” och inte enbart om prominenta människor får 

läsaren möjlighet att se sig i spegeln. Även Wetterberg (2014) skriver att biografier lätt 

reduceras till berättelser om stabila subjekt och väl sammanhållna liv. När det gäller 

berättelser om kvinnor förväntas det att huvudpersonen antingen är en hjältinna eller ett offer. 

Bernler och Bjerkman (1990) menar att då en biografi eller ett levnadsöde beskrivs är dess 

förmåga ett unikt sätt att ge förklaring eller förståelse. En biografi som handlar om en utsatt 

persons liv förklarar varför dennes liv har gestaltat sig på ett visst sätt. Det handlar främst om 

varför livet blev som det blev för denne och om personens liv påverkats av till exempel 

föräldrar, myndigheter, klasstillhörighet eller det samhälle personen lever i. Det handlar dock 

även om förståelse och hur läsaren ska ha möjlighet att ta till sig det som en samtida person 

upplevt. Förståelse för andra människor är nödvändigt för att vi ska kunna förstå vår samtid, 

detta då vår tid speglas i utsatta personers livsöden (ibid.). 

Gällande självbiografin har den historiskt sett dominerats av framgångsrika, berömda män 

som efter ett verksamt liv valt att skriva om sitt liv. Dessa verk har ofta formats till en 

sammanhängande historia där positiva och harmoniska inslag presenteras. Delar som skulle 

ha visat en negativ bild i personens historia har ofta valts bort. Kondrup (1992) menar att 

kvinnors självbiografiska framgångshistorier sällan ses och att deras livsskildringar avviker 

ofta från definitionen av självbiografi. Detta då kvinnors “jag” ofta inte sätts i centrum som 

det bör Fahlgrens (1992) förklaring till att kvinnor förminskar jaget och inte skriver en 

utvecklingshistoria är för att kvinnor är marginaliserade i det patriarkiska samhället.  

När vi letat livsberättelser och valt ut dem har vi haft detta i åtanke och på så sätt också 

försökt ha en förståelse för att långt ifrån alla som självskadat genom sex har haft möjligheten 

att skriva en livsberättelse om upplevelsen.  
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För- och nackdelar med narrativ metod 

Öberg (2011) lyfter fram referentialitetsproblemet som en omdebatterad fråga inom biografisk 

forskning. Detta beskriver han som förhållandet mellan det levda och det berättade livet. 

Öberg menar att man förr utgick man från att livsberättelserna återspeglade det levda livet och 

faktiska livshändelser och att på så sätt kunde nå en sanning om individen. Detta kallas även 

för naiv realism som få förespråkar idag. Istället har detta synsätt bytts ut till fördel för ett 

berättelsefokuserat perspektiv där man har en medvetenhet om att b.la. narrativa strukturer 

påverkar översättningen av liv till text. Författaren menar att livet inte finns utanför 

berättelsen som ett separat fenomen utan att livet både formar och formas av berättelsen. 

”Livet imiterar berättelsen och berättelsen imiterar livet” (Öberg 2011, s. 60). Ett exempel på 

att de unga kvinnorna kan bli påverkade av att berätta sin historia är Tessans förord till boken 

14 år till salu (Engvall 2008) där hon beskriver sina känslor efter att boken skrivits om hennes 

liv: 

Att se sitt eget liv i ord var skrämmande i början. Att lämna ut sig så totalt och veta 

att alla nu har möjlighet att ta del av mitt allra innersta har periodvis fått mig att vilja 

göra som förut, fly från det som skrämmer. Men jag har stannat kvar och allt 

eftersom tiden har gått har den här boken blivit mitt livs projekt. För mig är det mer 

än en bok. Det är mitt liv så här långt (Engvall 2008, s. 7). 

Johansson (2005) tar upp normativa aspekter av livshistorier och menar att livsberättelser är 

etablerade inom specifika kulturella, historiska och sociala sammanhang. Även Friedman 

(Johansson 2005) tar upp detta och menar att det ser mycket annorlunda ut för kvinnor, 

minoriteter och många icke-västerländska kulturer och lägger till att betoning av 

individualism inom självbiografiforskning utgör stora teoretiska problem. En konsekvens av 

individualiseringen inom biografiforskning är enligt forskaren att man ”felläser” och 

marginaliserar självbiografiska texter av kvinnor.  

Enligt Johansson (2005) är det i studiet av livsberättelser viktigt att man är öppen för och 

reflekterar över de olika aspekter som har betydelse för konstruktionen av en berättelse så 

som genus, kultur, klass, etnicitet, sexualitet och generation. Genom att under vår 

studieprocess diskuterat och haft med oss att dessa aspekter påverkar har vi försökt förhålla 

oss så reflekterande som möjligt i vår tolkning av texterna. 

Vi valde att använda oss av livsberättelser för att få kvinnornas egna perspektiv på deras 

självskadebeteende. För att svara på vårt syfte fanns flera olika metoder. Vi hade kunnat göra 
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intervjuer, anonyma enkätundersökningar osv. Anledningen till att vi valde att använda oss av 

just livsberättelser är att vi trodde att det är ett bra sätt att få en inblick i de unga kvinnornas 

liv, dels för att det finns relativt många livsberättelser skrivna av kvinnor som självskadat 

genom sex och att vi ansåg att dessa förhoppningsvis skulle kunna hjälpa oss att besvara vårt 

syfte och frågeställningarna. Nackdelen med att använda sig av livsberättelser till skillnad 

från intervjuer är att vi inte kan se kvinnorna och därmed få möjligheten att se deras 

kroppsliga framträdande genom vilket kvinnorna hade levererat information om sig själva 

genom b.la. kroppsliga positioner, fysiska gester och känslouttryck. I den fysiskt närvarande 

presentationen av oss själva ger vi både frivilligt och ofrivilligt andra en inblick i vilka vi är. 

Genom livsberättelserna har kvinnorna större inflytande över de utsända uttrycken som de ger 

genom s.k. intrycksstyrning (Persson 2012). Dessa uttryck står för de som individen har 

kontroll över. Genom att skriva en självbiografi behöver kvinnorna inte tänka på sitt 

framträdande i den främre regionen då de kan sitta i en trygg miljö och skriva dem. Vad gäller 

biografierna som de skriver tillsammans med författare kan detta innebära en skillnad då 

kvinnorna skulle kunna befinna sig i främre regionen med författaren och därmed agera efter 

b.la. vad författaren förväntas höra. Att intervjua kvinnorna skulle alltså troligtvis ge oss mer 

information i form av omedveten sådan från kvinnorna. Widerberg (2002) lyfter fram att det 

finns fördelar med att läsa en text och inte använda sig av t.ex. intervjuer då när texter 

analyseras påverkas inte materialet av forskaren i samma utsträckning som det kan göras vid 

intervjuer.  

HERMENEUTIK 

Förutom den narrativa metoden som vi använder oss av i vår studie har vi även ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. Enligt Thurén (1991) betyder hermeneutik tolkningslära och 

är en kvalitativ ansats som syftar till att nå förståelse. Förståelse för de erfarenheter en 

människa har av sina upplevelser i livet menar Thomassen (2007) Förr benämndes 

hermeneutiken som “läran om texttolkning” men har på senare tid kommit att utvecklas till en 

teori som handlar om tolkning i vidare bemärkelse. Hermeneutikens uppgift som teori är 

enligt Thomasssen b.la. att studera tolkning av texter där texten är de fullbordade verk som 

ska förmedlas utanför den situation där den uppstod. Detta är vad vi ämnar göra när vi 

studerar de livsberättelser vi valt ut. 

Likväl som att förstå delarna i kvinnornas berättelser är det viktigt att förstå helheten i dem. 

Detta kan nås genom den hermeneutiska cirkeln som är en förståelseprocess som är knuten till 
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tolkningar av texter (Thomassen 2007). Detta innebär att vi behöver se olika delar för att 

kunna förstå en individs upplevelse. Thomassen menar även att hur vi tolkar något är 

beroende av både tid, rum och social miljö. Då det hela tiden sker förändringar i vårt samhälle 

vad gäller värderingar, kunskap, normer etc. innebär det att vi som forskare påverkas av vad 

som gäller i dagens samhälle. Sex som självskadebeteende som begrepp fanns t.ex. inte för 20 

år sedan och synen på kvinnor som hade sex med många olika män kallades kanske 

promiskuösa utan någon tanke på att det kunde vara ett självskadebeteende som låg bakom. 

Denna kunskap har uppkommit i takt med att samhället har förändrats ur många olika 

avseende. Således påverkas även den uppfattning vi har om sex som självskadebeteende idag 

av samhället. 

Vi har med andra ord en sorts förförståelse till det vi studerar. Gilje och Grimen (2007) 

skriver om dubbel hermeneutik vilket innebär att då något tolkas görs det utifrån redan gjorda 

tolkningar såsom vår egen förståelse och vår förståelse för andra samt värden. Författarna 

menar att det inte är möjligt att förstå eller förklara andras sätt att handla om det inte finns 

förståelse för hur dessa tolkar sin situation. Vidare skriver Becker (2010) liksom Gilje och 

Grimen att vi inleder våra studier med en förförståelse men att vi avslutar dem med en 

föreställning. Vi har diskuterat vår förförståelse om sex som självskadebeteende generellt och 

ingen av oss har varit i kontakt med någon som har haft detta beteende. Något vi båda har 

dock är uppfattningen att de unga kvinnor som skadar sig genom sex har någon sorts 

problematik med sig från sin barndom eller ungdom, att miljön har påverkat mer än arvet. 

Varför vi tänker så här kan vara för att vi i vår utbildning ofta diskuterat samhällets påverkan 

på individen och inte sökt efter biologiska förklaringar. Becker (2010) talar om att stereotypa 

föreställningar kan komma in och ta över om ingen förförståelse hade funnits. Sett ur den 

synvinkeln skulle vår förförståelse kunna ses som en tillgång. 

KÄLLKRITISK DISKUSSION  

Vi har totalt valt ut femton livsberättelser skrivna av fjorton olika unga kvinnor. Två av dem 

är skriva av samma författare. Av de femton livsberättelserna är fyra av texterna betydligt 

kortare än resten. Vår upplevelse är att de kortare livsberättelserna är mer sammanfattade och 

fokuserade kring själva självskadebeteendet vilket lämnar mindre utrymme för oss att välja 

vad vi tar med i vår analys. Bergström och Boréus (2012) menar att det är viktigt att när vi tar 

oss an livsberättelserna att tänka på att vi gör det med våra egna teoretiska antaganden och 

forskningsproblem främst för ögonen. Detta för att våra teoretiska utgångspunkter kan göra 



 

22 
 

att vi bara ser vissa saker i vårt material medan vi är blinda för andra. Andra problem kan vara 

att man enbart letar efter innehåll och förbiser saker som vem som skrivit, i vilket syfte. 

Vidare kan det vara en skillnad på vad som uttrycks i texten och vad texten kan tänkas mena 

(Bergström och Boréus 2012). Det framgår inte hur de unga kvinnorna mådde när de skrev 

livsberättelserna, vi vet inte om de fortfarande självskadar genom sex eller om de slutat och i 

så fall för hur länge sedan. Vi vet inte heller deras syften med livsberättelserna. Allt detta 

påverkar troligtvis texterna och sättet de unga kvinnorna skriver på men är svårt för oss att 

tolka. Vi menar att detta är en nackdel med narrativ metod. Sett utifrån denna synvinkel skulle 

t.ex. intervjuer kunna ge svar på sådant och vara ett bättre alternativ till livsberättelser. Vidare 

har vi som nämnt innan, använt oss av både självbiografier och biografer och samtliga 

biografier är skrivna av samma författare, Caroline Engvall. Vi är medvetna om att då 

författaren varit med och konstruerat texten tillsammans med de unga kvinnorna har hon 

också påverkat texten genom att använda sina ord, formuleringar samt tolkningar av de unga 

kvinnornas berättelser. Vi har därför försökt använda oss av citat som de unga kvinnorna 

själva formulerat i så stor utsträckning som möjligt för att få fram de unga kvinnornas egna 

ord.   

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Sökning efter forskning gjordes i databaserna: Academic Search Elite, Libris, PsycINFO, 

Scopus, Social Services Abstract och Swepub. I sökningen använde vi oss av svenska och 

engelska sökord. Vi gjorde sökningen på engelska i tre olika kombinationer: 1) youth, young 

people, adolescents, teenagers, young adults, 2) self harm, self mutilation, self injury, self 

destructive behaviour, non-suicidal behaviour och 3) risky sexual behaviour, sexual 

behaviour, selling sex, prostitution. De svenska sökorden vi använde oss av på Libris och 

Google gjordes även de i tre kombinationer: 1) sex, prostitution 2) ungdomar, unga 3) 

självskada, självdestruktivitet. Livsberättelserna hittade vi genom att söka på b.la. 

självskadebeteende genomsex, destruktivt sex, prostitution och riskfyllt sex.  

Arbetsfördelningen mellan oss författare har varit att samarbeta med alla delar samt diskutera 

med varandra för att få ett så enhetligt språk som möjligt samt utnyttja bådas kompetens, då 

två huvuden är bättre än ett om samarbetet fungerar, enligt oss. Några av styckena har vi delat 

upp för att sedan gå igenom tillsammans men båda författarna har läst samtlig forskning och 

livsberättelser samt teorier. Vi skrev analysen, sammanfattningen och slutdiskussionen 

tillsammans.  
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URVAL 

Vi använde oss av ett tillfällighetsurval med vilket menas att urvalet består av texter som 

finns tillgängliga (Hartman 2004). Detta för att det finns få livsberättelser skrivna av unga 

kvinnor som behandlar temat publicerat. Det fanns några livsberättelser skrivna av unga män, 

men eftersom vi valt att endast skriva om unga kvinnor valde vi bort dessa. Bryman (2011) 

menar att risken med ett snöbollsurval är att det inte blir representativt för populationen. Vi är 

medvetna om att långt ifrån alla unga kvinnor som självskadat genom sex har skrivit 

livsberättelser om upplevelsen. Dock är vårt mål inte att generalisera utan att få ökad kunskap 

om individens upplevelse av sex som självskadebeteende. Vi menar även att det kan vara 

svårt att generalisera då alla upplevelser är unika och individuella.  

Nedan kommer en presentation av de unga kvinnor vilkas livsberättelser vi valt att använda 

oss av i vår studie. 

Namn Typ av 
livsberättelse 

Källans namn 

Ulrika Biografi Den tusende gången 

Janique självbiografi Blod, droger och rock'n 
roll 

Berny självbiografi Vingklippt ängel 

Berny självbiografi Känn pulsen slå 

Tessan  biografi 14 år till salu 

Nadja biografi Skamfläck 

Sandra biografi Skamfläck 

Linda biografi Skuggbarn 

Johanna biografi Skuggbarn 

Sara  biografi Skuggbarn 

Emelie självbiografi  Flickan som Gud 
glömde 

Lisen  självbiografi Intetillsalu.se 
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INNEHÅLLSANALYS 

Enligt Granheim och Lundman (2004) finns det olika sätt att som forskare presentera och 

analysera sin empiri. Vi har valt att använda oss av kvalitativ innehållsanalys. När man 

använder sig av denna typ av analys bör man innan man börjar analysera sitt material 

bestämma om man ska fokusera på manifest eller latent innehåll. Latent innehållsanalys 

innebär att forskaren gör en tolkning av textens innebörd medan man endast ser det som 

direkt uttrycks i texten när man applicerar en latent innehållsanalys. Författarna (ibid.) menar 

att det alltid sker någon typ av tolkning av texter men att latent innehållsanalys tolkar på en 

mer abstrakt och djupare nivå. Detta tyckte vi passade vår studie då vi ville fördjupa 

förståelsen för unga kvinnor som självskadar genom sex. Vidare används innehållsanalys till 

att identifiera vilka underliggande teman som livsberättelserna behandlar (Johansson och 

Öberg, 2008). Vi började med att läsa igenom alla texter upprepade gånger för att på så sätt få 

en känsla för helheten. Sedan valde vi ut meningar som vi ansåg vara relevant för våra 

frågeställningar, s.k. meningsbärande enheter (Granheim och Lundman 2004). Dessa 

kondenserades sedan för att göra det lättare för oss att använda oss av materialet men 

samtidigt behålla innehållet. Slutligen kunde vi identifiera teman. Vi har strävat efter att de 

ska samspela med frågeställningarna vilket har gjort att vi format frågeställningarna för att de 

ska passa till innehållet i livsberättelserna.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etik har alltid varit viktigt i förhållande till forskning men sällan så aktuellt som det är idag 

efter skandalen på Karolinska universitetssjukhuset. Läkaren som gick emot allt vad 

forskningsetik står för har fått oss att få upp ögonen ytterligare för dess vikt för att skydda de 

beforskade individerna mot övergrepp i vetenskapens namn. 

Etiska överväganden handlar om att hitta en balans mellan olika intressen där man ofta ställs 

inför valet mellan nyttan och risker. Vanliga etiska dilemman som uppstår i forskning är 

medgivande, konfidentialitet och tillit (Ryen, 2011). I Sverige har man genom 

Janna självbiografi Intetillsalu.se 

Maria  självbiografi Intetillsalu.se 

Linda 2 självbiografi Intetillsalu.se 
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Vetenskapsrådet (2011) infört fyra krav som utgör det s.k. individsskyddskravet: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet. Eftersom vi har 

studerat material som redan är utgivet har författarna samtyckt till att materialet används 

offentligt. Vi menar därför att vi kan ha med materialet i vår forskning utan att informera 

kvinnorna och be om deras samtycke. Vidare har vissa av kvinnorna själva valt att gå ut med 

sina riktiga namn och därmed redan identifierats när livsberättelserna publicerades varför vi 

inte heller kommer att avidentifiera dem. Det som kan påverka individerna är vår tolkning av 

livsberättelserna, därför är det viktigt att betona att vi inte ämnar nå någon sanning på hur 

något är utan att det är en tolkning av just andras berättelser. Vi är även medvetna om att vi 

både medvetet och omedvetet lägger in värderingar i texter när vi skriver och i vår 

framställning av texten, därför har vi använt oss mycket av citat i studien för att i så stor mån 

som möjligt få fram kvinnornas egna röster. Genom att använda oss av många citat känner vi 

att vi respekterar de unga kvinnornas egna röster. Detta har varit viktigt för oss under studiens 

gång för att ha ett etiskt förhållningsätt till livsberättelserna
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RESULTAT OCH ANALYS 
I följande avsnitt presenteras resultatet från de biografier och självbiografier som lästs. 

Resultatet analyseras med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter samt genom att ställas 

mot tidigare forskning. Avsnittet är indelat i tre huvudrubriker som vi tagit fram utifrån de 

frågeställningar som ligger till grund för vår studie: upplevelsen av sig själva, upplevelsen av 

självskadebeteendet samt upplevelsen av nära relationer.  

UPPLEVELSEN AV SIG SJÄLVA 

I detta avsnitt kommer de unga kvinnornas upplevelser av sig själva tas upp och analyseras. 

Skam 

Både Cooley och Larsson (1983, 2007) menar att skam uppstår som en följd av att en individ 

ser sig genom andras perspektiv. Tessan beskriver att hon ” […] inte var något annat än en 

äcklig hora. Precis som de sa” (Engvall, 2008 s. 91). Citatet kan tolkas utifrån hur Cooley 

(1983) delar upp spegeljaget i tre huvudelement där ett av dem enligt Scheff och Starrin 

(2013) är viktigare än de andra: den föreställning en individ har om hur andra personer dömer 

denne. Att föreställa sig andras bedömning om den egna personen leder enligt författarna till 

att individen tar över denna syn på sig själv. Vi tolkar det som att Tessan har internaliserat 

männens syn på henne. I citaten nedan beskriver även Berny och Janna hur de känner sig 

utifrån vad de hört och tror att andra tänker om dem.   

Beviset för mig själv att jag är precis så smutsig som jag känner mig, att min natur 

är den slampiga, de ord som jag alltid fått kastade i mitt ansikte, i skolkorridorerna 

och i förhållanden (Pålsson 2004, s. 34).  

Veckan efter så blev jag våldtagen av min egen bror och jag frågade varför och han 

svarade, du är ju van så du är bra att träna på och du vet vad som händer om du 

säger något. Jag kände att allt var mitt eget fel och att jag förtjänade det dom gjorde 

mot mig och det blev ju inte bättre av att kompisen kastade åt mig en 100-lapp eller 

ett paket cigaretter mellan varven, det fick mig att se på mig själv som en hora  

(Engvall 2015).  

 

Citaten kan tolkas som att även Berny och Janna internaliserat det som andra säger till dem 

och vad de tror att andra tänker om dem.  

Larsson (2009) beskriver olika grader av skam och menar att den massiva skammen b.la. leder 

till att individen får kämpa med känslor som maktlöshet, värdelöshet, hopplöshet. Tessan var 
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inte rädd för döden utan kände bara att det skulle vara skönt att komma bort. Hon ville 

egentligen inte dö men hon såg ingen annan väg ut ur sin situation.  

Jag var inte rädd för döden. Det var inte så att jag längtade, men ibland kände jag 

att det skulle vara ganska skönt att bara komma bort. Jag ville inte dö egentligen, 

men ibland såg jag ingen annan utväg (Engvall 2008, s. 151).  

Citatet kan kopplas till vad Larsson (2007) menar med att den massiva skammen hindrar 

människan från att älska sig själv och livet.  

Nedan beskriver Maria hur hon kände sig efter hon haft sex med en man som hade bestämt 

träff med. Citatet nedan återspeglar på ett liknande sätt hur många av de unga kvinnorna 

beskriver träffarna med de olika männen.  

Det gör ont. Han stönar ljudligt och puttar ned mig på marken, markerar sitt revir på 

min kropp med sin utlösning, stönar belåtet. Skammen är total, förnedringen har 

borrat sig in långt under min hud, bitit sig fast i min benmärg. Kroppen skakar av 

skam. 340 kronor betalade han i alla fall, bad mig att sköta om mig, lämnar mig 

uppfylld av självhat och skam vid pendeltåget (Engvall 2015). 

Massiv skam innebär även enligt Larson (2007) att en individ blir ifråntagen sin mänskliga 

värdighet och han/hon känner sig smutsig, ful eller oren vilket man kan tolka att citatet ovan 

återspeglar. Känslan av att inte vara älskad och inte värd att älska infinner sig. Nadja berättar 

om hur hon efter att en kille hon chattat med satt upp nakenbilder på henne på skolan kände 

att hennes liv var förstört. Efter denna händelse gick allt utför och hon började träffa fler män. 

Nedan beskriver hennes känslor när hon träffade männen. 

Att träffa männen var hemskt och förnedrande. Jag kände mig hela tiden så äcklig 

och smutsig… Jag började gråta nästan varje gång de tog tag i mig. Hårda tag om 

mitt huvud och armar, de tryckte in mig mot väggen för att sedan spruta mig i 

ansiktet. Det var så äckligt och förnedrande. Jag kände mig så värdelös (Engvall 

2012, s. 32). 

Även Johanna beskriver känslan av att vara äcklig och smutsig. 

Efter en träff kände jag mig alltid smutsig. Jag brukade kräkas och duscha i flera 

timmar, men hur mycket jag än tvättade mig så kände jag mig aldrig ren. Äcklet satt 

fast inuti mig (Engvall 2013, s. 106). 
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Citaten kan tolkas som att Maria, Nadja och Johanna skulle kunna befinna sig i vad Larsson 

kallar den massiva skammen. 

Då deras relationer innebär skamkänslor finns en risk för att andra känslor undertrycks och 

inte kommer fram. Detta kan medföra att relationen blir destruktiv och våldsam samt skapar 

psykisk ohälsa (Scheff & Starrin 2013). I många av dessa kvinnors fall verkar det handla om 

ett ömsesidigt förhållande mellan skam och våldsamt sex. När männen har våldsamt sex med 

dem leder det till att kvinnorna tycker att de inte förtjänar bättre samt känner skam, samtidigt 

som skammen verkar vara en del av varför de fortsätter ha våldsamt sex. I övervägande av de 

unga kvinnornas berättelser framkommer det att männen har varit aggressiva när de haft sex 

med kvinnorna. Linda beskriver utförligt om en sådan situation i citatet nedan: 

[…] Han hade sex med mig på alla sätt och slog mig över ryggen, benen och rumpan 

med något hårt, kanske var det en smal pinne. Det sved och brände över hela 

kroppen. Han drog mig i håret och jag grät, en tyst skakande gråt. Jag hade ingen 

känsel i armarna eller benen eftersom repen satt så hårt. […] Jag kände hur han 

lutade sig över mig och drog bort håret från mitt öra och viskade de första orden han 

sagt till mig under hela sexet ’Jag hoppas du förstår att jag gjorde det här för din 

skull. Det är inte mer än en slyna som du förtjänar” (Engvall 2013, ss. 45-46).   

Citatet visar hur mycket skam Linda känner och hur aggressivt mannen behandlar henne. 

Trots att de unga kvinnorna utsätts för förnedrande och våldsamt sex fortsätter de träffa män 

som gör likadant mot dem upprepande gånger. Nadja beskriver följande om sex med en man 

som hade våldsamt sex med henne:  

Jag försökte tänka att det var bra att han slog mig när vi hade sex, jag förtjänar ändå 

inget bättre (Engvall 2012, s.75).  

Citaten kan tolkas som att de unga kvinnorna anser att de förtjänar att befinna sig i dessa 

våldsamma sexuella situationer vilket Scheff och Starrin kallar attack mot självet som är en 

del av skammens kompass. Detta beskrivs som ett sätt att skydda sig mot skammen och 

innebär att kvinnorna gör sig underdåniga männen och minskar sitt värde samt känner 

självhat.  

Jag är under attack och försöker värja mig mot mig själv, men jag lyckas inte och 

jag hatar mig själv för det (Engvall 2012, s. 63).  
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Det Sandra beskriver i citatet ovan kan tolkas som att hon är under attack vilket attack mot 

självet innebär. Hon förmedlar även ett självhat vilket är karakteristiskt för denna riktning.  

En annan riktning i skammens kompass som också är ett sätt att skydda sig från skammen, 

benämns som attack mot andra. Denna innebär att personen genom känslor, fysiska eller 

verbala attacker riktar avsky och ilska mot en annan person som uppfattas som svagare. Nadja 

beskriver hur hon efter att ha haft destruktivt sex ibland funderar på att döda någon av 

männen när de somnat. 

Jag kände ofta att jag ville döda någon, någon av de där männen som utnyttjade mig 

och betalade med en spottloska. Jag gjorde upp hemska planer i huvudet på hur jag 

skulle ta livet av dem. Kanske binda fast dem och klippa av kuken och låta blodet 

flöda (Engvall 2012, s.84). 

Utifrån citatet ovan tolkar vi det som att Nadja skulle kunna befinna sig i denna riktning då 

hon ser ner på sitt eget värde och önskar hämnas på de män som utsatt henne för kränkning. 

Då en person befinner sig i en skamfylld situation kan det leda till att denne når en punkt då 

det obehag som upplevs inte längre kan döljas (Goffman 1970). Personen kan då brista ut i 

skrattanfall, i tårar, blir arg eller bli stel och orörlig. I flera av de unga kvinnornas berättelser 

beskriver de hur de under sexakterna gråter. Janna berättar om en av gångerna då hon utsattes 

för övergrepp av en man i citatet nedan:  

Han våldtog mig hårdare än vad han brukade, jag kände panik och tårarna bara rann 

(Engvall 2015). 

Ulrika beskriver en situation då killarna står på rad för att ha sex med henne. Hon vet att 

hennes pojkvän och hans bästa vän är där men inte hur många fler eller vilka de andra är och 

hon bryr sig inte.  

Hon sluter ögonen och skrattar och vänder bort sitt ansikte i skam eftersom hon inte 

har en aning om vem som ligger ovanpå henne, vem som just i den här stunden, har 

trängt in i hennes kropp och pumpar på och stönar ljudlig och är i färd med att få 

utlösning inuti henne, djupt inuti henne, nu (Lytsy och Olson 2003, s. 51). 

Citaten ovan kan tolkas som att tårarna och skrattet som Janna och Ulrika beskriver är ett sätt 

att uttrycka sitt obehag i den skamfyllda situation som de befinner sig.  
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UPPLEVELSEN AV SJÄLVSKADEBETEENDET 

I följande avsnitt kommer de unga kvinnornas upplevelser av självskadebeteendet att tas upp 

och analyseras.  

Känsloreglering  

Många av de unga kvinnorna beskriver att de känner ångest och att det är den, eller att den är 

del av vad som gör att de självskadar.  

Lisen berättar om hur hennes mycket äldre pojkvän utnyttjat henne för att ha sex med henne 

och att hon efter uppbrottet började skada sig genom sex för att hantera sin ångest. 

Men jag hade hittat ett sätt att tillfälligt döva min ångest om än i en tillfällig 

bekräftelse, att ångest efteråt alltid var mycket värre än vad den var innan hindrade 

inte mig från börja söka upp nya sexpartners  (Engvall 2013). 

Citatet kan tolkas utifrån vad Svedin (Jonsson och Matsson 2012) menar med att sex som 

självskadebeteende många gånger handlar om affektreglering, där skadandet fungerar som 

antingen en positiv förstärkning eller som en sorts bestraffning. Lisen uttrycker det som att 

hon får en tillfällig bekräftelse samt att ångesten dövas tillfälligt genom sexet vilket skulle 

kunna tolkas som en positiv förstärkning. Utifrån Nocks (2009) fyrstegsmodell skulle sexet 

för Lisen innebära både positiv förstärkning med intrapersonell konsekvens (bekräftelse från 

männen) samt negativ förstärkning med intrapersonell konsekvens (ångesten försvinner för 

stunden). 

Nadja beskriver likt Lisen om sin ångest och att det kändes skönt att veta att någon ville ha 

henne trots att hon inte ville ha med sig själv att göra.  

Även om jag innerst inne fattar att de inte vill ha mig på riktigt är det ändå så 

förbannat skönt att känna deras uppskattning i just den lilla stunden (Engvall 2012). 

Utifrån Nocks fyrstegsmodell innebär uppskattningen som Nadja beskriver en positiv 

förstärkning med intrapersonell konsekvens då hon får uppskattning från männen i stunden.  

Ond cirkel 

Många av kvinnorna beskriver att beteendet lindrar ångesten i stunden men att den blir den 

värre efteråt vilket gör att de söker upp sig till liknande situationer igen. Enligt Landberg 

(Jonsson och Matsson 2012) har de unga kvinnorna ett behov av att känna smärtan och 
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förödmjukelsen, att bli förnedrade och att vara en ”hora” samt att få bekräftat att man är 

mindre värd. Detta gör att ångestnivån lättar i stunden. Jonsson och Landberg (Jonsson och 

Matsson (2012) menar att självskadebeteendet leder till outhärdliga känslor som t.ex. ångest 

som leder till att man självskadar mer för att ännu en gång lindra de outhärdliga känslorna för 

stunden. Detta gör att man kan hamna i en ond cirkel. Sandra beskriver nedan hur hon träffar 

speciellt en man då hon känner extra mycket ångest.  

Han var min kniv mot handleden, den jag använde när jag hade riktigt mycket 

ångest. Jag ville att han skulle göra mig illa. Hans sexuella läggning drog åt 

sadomasochism och han tyckte om att bränna mig med stearin och slå mig på 

insidan av låren med linjal […] Jag drogs till honom så fort ångesten slog till och då 

var Leo mitt förstahandsval (Engvall 2012, s. 168). 

Citatet kan tolkas som att Sandra hamnat i en ond cirkel där ångesten lättar för stunden men 

att hon sedan hamnar i samma outhärdliga situation med ångest vilket leder till att hon söker 

upp honom gång på gång för att lindra den. Tessan berättar om hur hon hade alla männens 

telefonnummer som hon träffat i en svart bok. Hon beskriver hur hon inte är någonting utan 

den boken och att hon hade den under kudden ifall hon ville kontakta någon när ångesten blev 

för stark:  

Jag hade boken under kudden om jag ville skicka sms till någon när ångesten blev 

för stor. Jag inbillade mig att det dämpade ångesten. Jag hade liksom någonstans att 

göra av den. Men det vara bara just då det kändes bättre. Efteråt var den tillbaka och 

mycket värre. Det är väl ungefär som att en del skär sig för att dämpa ångesten. Jag 

hade sex istället (Engvall 2008, s.110). 

Ovanstående citat kan tolkas som att även Tessan hamnat i en ond cirkel där ångesten lättar 

för stunden men sedan kommer tillbaka och är ännu starkare. Liknande beskrivning gör 

Johanna i citatet nedan om hur hon efter träffar med männen kände sig smutsig och äcklig och 

hur hon brukade försöka duscha bort det förgäves:  

Jag brukade kräkas och duscha i flera timmar, men hur mycket jag än tvättade mig 

så kände jag mig aldrig ren. Äcklet satt fast inuti mig. Ändå fortsatte jag. Det blev 

som en ond cirkel och jag tappade kontrollen (Engvall 2013, s.106). 
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Roller 

I flera av livsberättelserna berättar kvinnorna om hur de är olika personer och spelar olika 

roller. Enligt Goffman (1959) är vi alla aktörer som likt skådespelaren vill göra intryck på 

scenen. Vi tar på oss olika roller och vi spelar upp dessa för andra. Vilken roll vi spelar beror 

på vilka vi umgås med samt var vi är när vi gör det.  

Tessan beskriver om en gång då mannen hon hade haft sex med släppt av henne halvvägs 

hemifrån och hon möttes av en orolig mamma.  

Det blev svårt att förklara för mamma. – Men Tessan vad har du gjort? – Jag … jag 

hade inga pengar. – Men älskling. Du vet väl att du alltid kan ringa oss om det är 

något. – Jag hade slut på batteri i mobilen. Jag var skådespelardrottning (Engvall 

2008, s.108). 

Citatet kan tolkas med det Goffman (1959) skriver om den främre regionen. Denna är den 

plats där framträdandet äger rum och personen försöker ge en viss bild av sig själv medan den 

bakre regionen är där personen kan dra sig tillbaka och vara sig själv. Utifrån Goffman 

befinner sig Tessan i den främre regionen och håller således uppe fasaden både med männen 

och hemma med sina föräldrar. Även Linda berättar hur hon planerade vad hon skulle säga till 

sin mamma och hennes man då hon egentligen hade varit med någon av männen:  

Jag ljög ofta om att jag var hemma hos en kompis, tittade på en film, åt mellanmål, 

gick hemvägen förbi Konsum uppe vid kyrkan och runt idrottsplatsen. Allt var 

väldigt planerat och detaljerat för att inte bli ifrågasatt av mamma (Engvall 2013, s. 

44). 

Goffman (1959) menar med att man i hemmiljön kan lägga bort sina fasader och kliva in i den 

bakre regionen för att återhämta sig. Utifrån ovan citat kan det tolkas som att de unga 

kvinnorna befinner sig i den främre regionen även hemma vilket leder det till att de inte tillåts 

återhämta sig i sina bakre regioner.  

Vidare beskriver både Tessan och Ulrika hur de upplever sig som både offer och förövare när 

männen utsätter dem för övergrepp. 

Jag tog över den rollen som min tidigare förövare hade haft, jag upprepade det som 

Niklas hade utsatt mig för (Engvall 2008, ss. 115-116).  
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Ulrika beskriver på ett liknande sätt hur hon är både förövare och offer när hon träffar 

männen. 

Det är så tydligt alltihop. Det är så sjukt: först är jag förövare och sedan både 

förövare och offer och till sist bara offer. Då när jag kommer hem och blir 

omhändertagen. Då är jag bara ett litet barn som ha blivit våldtaget och som kommer 

hem och får en massa medkänsla och inga som helst krav och blir omhändertaget. 

Jag iscensätter alltihop. Jag spelar alla de där rollerna (Lytsy och Olson 2003, s. 25). 

Citaten ovan kan även relateras till vad Glavind Bo (2008) menar med att individen 

iscensätter sig själv genom att framföra sig på olika sätt beroende på vad som för tillfället är 

ändamålsenligt. 

Vad som för många av de unga kvinnorna är målet med sexet är att få en ångestlindring, 

medan andra även beskriver behovet av att känna kontroll och makt. Linda beskriver hur hon 

efter hon blivit våldtagen av sitt ex ville ta tillbaka kontrollen genom att skada sig genom sex. 

Jag ville ta tillbaka kontrollen. Jag kontaktade en kille som jag hade dejtat tidigare. 

Vi träffades enbart för att ha sex, en jag mådde inte alls bra av det. Jag grät hela den 

kvällen efter att vi hade haft sex (Linda 2, Engvall 2015). 

Utifrån de unga kvinnornas beskrivningar tolkar vi det som att de spelar en roll i den främre 

regionen när de träffar männen. När man befinner sig i den främre regionen är individen 

medveten om sig själv och sin självkontroll (Goffman 1959). Tessan beskriver nedan hur hon 

kände ett tvång att ta tillbaka kontrollen genom att utsätta sig för våldsamt sex, fast på sina 

egna villkor.  

Att ta tillbaka den där delen som handlar om sex, att göra så att det inte längre var 

han som hade makten, som bestämde över min kropp, utan jag själv (Engvall 2008, 

s. 42)  

Med ”han” syftar Tessan på mannen som våldtog henne. Tessans uppfattning kan förstås 

utifrån Goffmans (1959) resonemang då han menar att det ligger i individens intresse att 

kontrollera de andras beteende och intryck av henne genom s.k. intrycksstyrning. Glavind Bo 

(2008) tolkar Goffmans begrepp intrycksstyrning som en beteckning för människors strävan 

att upprätthålla fasaden och inte tappa ansiktet. Tappar man ansiktet uppstår negativa känslor 

så som skam vilket i de unga kvinnornas fall kan ta sig uttryck i att de visar hur de verkligen 

känner under sexet så som att gråta eller be männen sluta. För att lyckas med att framföra sin 
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roll måste man kunna kontrollera de signaler de sänder ut under rollframträdandet (Goffman 

1959). Tessan beskriver hur rädd hon var vid övergreppen men att hon alltid stängde av 

känslorna och hur hon tänkte på hästen som hon brukade rida på. 

Jag rabblade min älskade hästs namn i huvudet. Men ibland gick det inte för att det 

gjorde ont, det var äckligt och jag var rädd. Jag skämdes. Det gick inte tänka så 

mycket annat då, mer än att jag ibland önskade att de skulle döda mig. Vad som 

helst, bara jag slapp det de gjorde (Engvall 2008, s. 118). 

Den skam som uppstår då en individ trotsar skammen genom intensiva tankar på något annat 

benämner Scheff (1990) som den förbisedda skammen vilket vi tolkar som att Tessan 

upplever. Johanna beskriver likt Tessan hur hon stänger av känslorna och inte säger något när 

tre män förgriper sig på henne.  

Jag skrek inte fast mina kompisar satt i rummet bredvid. Minns att Jonas slet ner 

mig på golvet, höll sitt knä mot min hals, spottade mig i pannan. Inte ens då skrek 

jag. Inte ens när de tryckte in klackskon i mig sa jag någonting alls. Hora, kallade de 

mig och kysste mig på halsen (Engvall 2013, s. 93).  

Tessan beskriver hur hon hade blivit en mästare på att stänga av känslor och att ” […] om det 

hade funnits ett världsmästerskap i den grenen hade jag stått högst upp på prispallen med 

medaljen, kysst den med pärltårar i ögonvrån och mimat med i nationalsången, precis som 

alla vinnare gör på tv” (Engvall 2008, s. 118). 

Vidare beskriver Nadja, Sandra och Janique hur ont det gjorde när männen hade sex med dem 

men att de ”lyckades” att inte visa något. Sandra skriver att hon är stolt över sig själv för att 

hon lyckades ”hålla käften” och inte skrika och att hon försökte koppla bort sig själv. Janique 

förklarar att hon ”försvinner ur sin kropp” när någon tar på henne. Den skam som individen är 

medveten om men försöker dölja kallas enligt Scheff (1990) för den öppna odifferentierade 

skammen vilket man utifrån citaten kan tolka att de unga kvinnorna besitter. 

En del av de unga kvinnorna beskriver hur de känner kontroll när de bestämmer träff med 

männen men efter att de träffat männen känner att de tappar kontrollen. Maria beskriver en 

situation där hon stämt träff med en man och de har sex.  

Jag håller i mig i en ormbunke, tårarna trycker på, jag har än en gång tappat 

kontrollen. Än en gång är det mannen som bestämmer (Engvall 2015). 
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En tolkning av citatet är att Maria har tappat ansiktet då hon gråter vilket gör att 

intrycksstyrningen har fallerat och därmed känner hon att hon förlorat kontrollen. Maria 

beskriver att den skam som uppstår efteråt är total vilket enligt Goffman (1959) är en av de 

negativa känslor man känner när man tappat ansiktet.  

Även Sandras beskrivning i citatet nedan om hur hon misslyckas med att skydda sig själv mot 

ont tolkar vi som hon har tappat kontrollen över sitt liv. Sandra skriver om hur lätt det är att 

fortsätta med att träffa männen istället för att sätta stopp för sitt beteende vilket hon 

egentligen önskar göra. 

Jag tror hela världen om ont. Jag vet vilka onda krafter som vill göra mig illa och 

som har angripit min själ. Jo, så kan man absolut säga. Jag är under attack och 

försöker värja mig mot mig själv, men jag lyckas inte och jag hatar mig själv för det 

(Engvall 2012, s.63). 

Identitet 

Goffman (1959) menar att när individen spelar en roll är det ett sätt för henne att upprätthålla 

och skapa jaget samt identiteten. Goffman delar upp identitetsbegreppet i tre olika delar där 

en av dem är den sociala identiteten som är den individen väljer att visa utåt, som t.ex. att vara 

en ”kåt kvinna”. I citatet nedan beskriver Ulrika sig följande: 

Hon förvandlas ögonblickligen till en kåt kvinna, beter sig omedelbart som en sådan 

bör bete sig, och nu är det är det bara en sak som gäller. Nu är det den lilla Ulrika 

som bestämmer. Nu är det ”den lilla Ulrika som bor inuti den stora” som gör vad 

hon måste göra […] (Lytsy och Olson 2003, s. 130).  

Social identitet menar Goffman har med samhällets förväntningar och definition av individen. 

Den lilla Ulrika som Ulrika kallar henne, tolkar vi återspeglar Ulrika som liten som 

förväntades ställa upp och ha sex med sin pappa. Lilla Ulrikas identitet har skapats utifrån 

b.la. hennes pappas förväntningar på hur hon bör vara och nu spelar hon rollen som lilla 

Ulrika utifrån tron på att dessa förväntningar fortfarande ställs på henne. Persson (2012) 

tolkar Goffmans rollbegrepp som ett skal utanpå identiteten. Lilla Ulrika och stora Ulrika 

tolkar vi som Ulrikas skal utanpå de olika identiteter som dessa roller har. Vidare är en annan 

del av Goffmans identitetsbegrepp ”jag-identiteten” Denna identitet står för den uppfattning 

individen har om sig själv. Goffman menar att individen alltid eftersträvar en konsensus 

mellan hur människor uppfattar henne och hennes egen uppfattning om sig själv vilket sker 

när individen internaliserar de andras perspektiv på sig själv. Jonsson och Matsson (2012) 
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menar att genom att självskada genom sex förstärker man ofta en redan negativ självbild och 

identitet. Tessan beskriver hur hon var rädd för ett liv utan sex för att det var en form av 

trygghet för henne.  

Jag visste inte riktigt vem jag var längre […] Jag var en hora, och om jag inte var det 

längre, vad var jag då? Jag visste inte vem Therese var (Engvall 2008, s. 123). 

Citatet kan tolkas som att Tessan tagit över männens syn på henne vilket gör att deras och 

hennes syn på henne harmonierar. Att hon ser sig själv som en ”hora” vittnar om en negativ 

självbild och identitet. Sandra beskriver hur hon behövde någon som kunde bekräfta för henne 

just hur värdelös hon var. Jonsson och Matsson (2012) menar att många av de som 

självskadar genom sex söker bekräftelse. I Sandras fall sökte hon bekräftelse av sin redan 

dåliga självbild vilket mannen gjorde.  

UPPLEVELSEN AV NÄRA RELATIONER 

Nedan kommer kvinnornas uppväxt med dess relationer att analyseras samt deras syn på sig 

själva som annorlunda och avvikande.  

Uppväxt  

Gemensamt för flertalet av de unga kvinnorna vars livsberättelser vi tagit del av är att de haft 

en dålig uppväxt. De vittnar om föräldrar som inte funnits där för dem fysiskt eller 

känslomässigt samt på olika sätt gjort deras barndom till en problematisk sådan. Bifulco 

(2014) skriver att självskadebeteende är starkt relaterat till negativa familjeförhållanden. 

Shrier och Kahn et al (2007, 2015) menar att det är viktigt att man har en god relation till 

föräldrarna för att kunna utveckla ett positivt förhållande till sex. Ulrika beskriver sin uppväxt 

som dålig och hur hennes pappa förgrep sig sexuellt på henne under flera års tid.  

Jag har faktiskt aldrig haft någon mamma eller pappa. Det är så det är. Jag har aldrig 

upplevt hur det är att vara barn. Att ha en mamma och en pappa som tar hand om en 

och som man kan vara trygg med. Jag kunde aldrig visa att jag mådde dåligt. Hela 

min barndom bestod av att dölja saker och inte visa vad jag kände. Jag undanhöll 

ingenting medvetet, men känslan var sådan hela tiden: att jag var annorlunda och 

hade något att dölja. Jag berättade aldrig någonting för någon. Ingenting om vad 

pappa gjorde med mig […] skammen över att vara annorlunda var så stor (Lytsy och 

Olson 2003, s. 45). 
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Citatet kan tolkas med vad Jonsson och Matsson (2012) menar med att många unga som 

skadar sig genom sex har varit med om traumatiska situationer i relation till sina föräldrar. I 

en ny studie lyfter Jonsson (2015) fram att 82,2 procent av de unga kvinnor som skadar sig 

genom sex själva har varit utsatta för sexuella övergrepp. Detta stämmer både in på Ulrika 

och många av de andra unga kvinnor vars livsberättelser vi tagit del av. Tessan blev utsatt för 

våldtäkt upprepade gånger vilket gjorde att hon började självskada genom sex i ett försök att 

ta tillbaka kontrollen och lindra den ångest hon kände. Sandra beskriver hennes barndom som 

dålig. Hennes pappa dog tidigt i alkoholismens sviter medan mamman jämförde henne med 

hennes syster som enligt Sandra var perfekt. Mamman slog henne och uttryckte vid flera 

tillfällen att Sandra var en skam för familjen. Vidare blev Sandra tidigt utsatt för en våldtäkt 

av en kille som hon var kär i. Detta gjorde att hon sökte upp sig till liknande situationer där 

hon blev våldtagen på nytt. Enligt Jenstav och Wåhlstrand (2015) är den enskilt största 

anledningen till varför unga kvinnor börjar skada sig genom sex att de blivit utsatta för ett 

eller flera övergrepp. Även Nadja, Linda, Johanna, Berny, Lisen, Janna, Maria och Linda 

vittnar om dåliga uppväxter och våldtäkter vilket vi tolkar som en del av varför de börjat 

skada genom sex.  

Annorlunda och avvikande 

Flera av de unga kvinnorna uttrycker i sina berättelser en känsla av att vara annorlunda och 

för många fanns denna känsla redan som barn. Sandra beskriver hur hon aldrig kände att hon 

passade in i den välrenommerade skola hon gick på och att hon stack ut med sitt svartfärgade 

hår. Nadja beskriver även hon hur hon kände att hon inte passade in på sin skola då hennes 

mamma inte hade råd att skaffa märkeskläder till henne. För Berny började det redan i 

dagisåldern. 

Jag blev mobbad på dagis. Jag tyckte inte om andra barn, och de tyckte jag var 

konstig. Redan då var jag annorlunda (Pålsson 2004, s. 64). 

Att vara annorlunda verkar för de unga kvinnorna inte vara något positivt. Goffman (1972) 

menar att om en person besitter en mindre önskvärd egenskap som därför gör henne olik 

andra i den sociala kategori som han befinner sig i, blir denne stämplad som mindre värd och 

detta kallas för stigma. Glavind Bo (2008) menar att man inte bör betrakta stigmat som en 

egenskap utan som något relationellt som framkommer i relationer mellan människor. Liksom 

Goffman (1959) skriver hon det inte är något inneboende i individen utan att en egenskap som 

stigmatiserar en viss typ av individer inte nödvändigtvis behöver stigmatisera en annan typ av 



 

38 
 

individer. T.ex. är det inte säkert att Sandra med sitt svarta hår skulle bli stigmatiserad på 

Nadjas skola. De reaktioner som individen får från samhället gör enligt Goffman att hon inte 

kan undgå att ta över denna syn på sig själv. De tre unga kvinnorna beskriver sig själva som 

annorlunda vilket vi tolkar som att de tagit över samhällets (i detta fall eleverna på skolan och 

dagiset) syn på sig själva. Att besitta en icke önskvärd egenskap leder till att man blir 

stämplad som mindre värd vilket man internaliserar. Detta blir tydligt i många av de unga 

kvinnornas berättelser. Ulrika berättar om hur hon kände sig annorlunda som inte hade rätt att 

finnas till på samma sätt som andra. Tessan beskriver hur hon tror att alla skulle ha det bättre 

utan henne. 

Mamma tror att jag är en ängel, världens snällaste tjej. Hon sa det igår, att jag var 

duktig och fin… Och jag vill inte möta den där blicken, den där besvikna och 

hjälplösa blicken som borrar sig in och smular sönder samvetet. Vill inte se henne 

så. Ändå kan jag inte sluta. Du förstår inte, mamma. Du kan inte förstå. Om du 

någonsin får reda på vilken äcklig dotter du har måste jag dö. (Engvall 2012, s. 108). 

Då Sandra i citatet ovan skriver att döden är ett alternativ till att hennes nära ska få veta vad 

hon utsätter sig för tolkar vi det som att hon ser sig själv och det hon gör så annorlunda att 

hon inte passar in i samhället. 

De ”normala” som Goffman kallar dem som inte besitter ett stigma har inte samma tillit till 

personer som är stigmatiserade och på så sätt utövar de olika former av diskriminering. En 

form av diskriminering är hur de olika männen kallar de unga kvinnorna ”hora” osv och 

behandlar dem illa när de har sex med dem för att de tycker att de förtjänar det.  
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SLUTSATSER 
I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram de slutsatser vi kommit fram till i analysen. Avsnittet 

delas upp i tre huvudrubriker: upplevelsen av sig själv, upplevelsen av självskadebeteendet 

och upplevelsen av nära relationer.  

UPPLEVELSEN AV SIG SJÄLV 

Många av de unga kvinnorna beskriver sig själva med ord som äcklig, smutsig, att de känner 

ett självhat samt nämner ofta och genomgående i böckerna känslan av skam. Enligt Scheff 

och Starrin (2013) är skam en av de emotioner som påverkar en individs självkänsla mest. 

Skam uppstår enligt Cooley (1983) genom att man ser sig själv genom andras ögon, genom 

det s.k. spegeljaget. Flertalet av de unga kvinnorna beskriver vad männen säger till dem och 

lägger ofta till att de själva tycker likadant vilket vi tolkar som att de speglar sig i männen. 

Skam uppstår då dessa tankar är negativa vilket de genomgående är i livsberättelserna.  

Larsson (2007) delar upp skam i olika grader där den allvarligaste kallas massiv skam. När en 

individ upplever massiv skam känner hon/han sig nedvärderad och känner en avsaknad av 

värdighet som tar sig i uttryck i känslor som att b.la. vara smutsig och ful vilket flera av de 

unga kvinnorna beskriver. Vidare tolkar vi det som att en del av unga kvinnorna befinner sig i 

vad Scheff och Starrin (2013) tar upp som en del av skammens kompass: attack mot självet.  

Jag lurar dem med mig för att ha makt över dem, men jag byter plats på kropparna. 

Jag använder deras kroppar för att våldta mig själv. Så då är det jag som blir offret i 

alla fall. (Lytsy & Olson 2003, s. 162). 

I böckerna tas skam ofta upp i samband med att kvinnorna utsätts för våldsamt sex. De menar 

att de förtjänar det som de blir utsatta för vilket skulle kunna betyda att de befinner sig i 

Scheff och Starrins (ibid) attack mot självet. Vidare beskriver några av de unga kvinnorna hur 

de vill skada männen vilket vi har tolkat som att de befinner i sig i Scheff och Starrins attack 

mot andra.  

De unga kvinnorna beskriver hat mot den egna personen och gör sig på så vis underdåniga 

männen vilket minskar deras eget värde. Vår tolkning är att vi även ser att de unga kvinnorna 

överlag stämmer in på skammens kompass attack mot andra. Detta då de försöker skydda sig 

mot skammen de känner genom att rikta hat och avsky mot en annan person som de anser 

vara svagare, som till exempel männen då de sover och är försvarslösa.  
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Flertalet av de unga kvinnorna beskriver hur de i skamfyllda situationer försöker dölja sitt 

obehag. Vi tolkar detta som att de stämmer in på Goffmans (1959) tankar om hur en person i 

skamfyllda situationer når en punkt där de inte kan dölja sina känslor längre. Kvinnorna 

gråter, skrattar eller försöker ”stänga av” sin kropp då de blir utsatta för sexuella övergrepp. 

UPPLEVELSEN AV SJÄLVSKADEBETEENDET 

Samtliga unga kvinnor som självskadar genom sex i vår studie skriver att de gör det på grund 

av den ångest som de känner. Enligt Svedin (Johnsson & Mattson 2012) handlar sex som 

självskadebeteende om affektreglering då skadandet fungerar som positiv förstärkning eller 

som bestraffning. Nocks (2009) fyrstegsmodell har visat sig stämma in på de unga kvinnornas 

berättelser då de beskriver hur de använder sig av självskadande sex för att uppleva positiv 

förstärkning med intrapersonell konsekvens genom att de känner sig bekräftade av männen 

men också negativ förstärkning med intrapersonell konsekvens då deras ångest för stunden 

försvinner. De unga kvinnorna beskriver hur deras ångest lindras men att den efteråt ökar 

vilket leder till att de utsätter sig för ytterligare självskada. Landberg (Johnsson & Mattsson 

2012) menar att unga kvinnor som självskadar genom sex har ett behov att känna smärta och 

förödmjukelse och på så vis få bekräftat att de är mindre värda. Detta stämmer med de unga 

kvinnornas berättelser som vi tagit del av i studien. De unga kvinnorna beskriver även hur de 

spelar olika roller när de självskadar. Goffman (1959) skriver att alla är aktörer som likt 

skådespelare önskar göra intryck på scen. I livsberättelserna ges exempel som kan tolkas som 

att de unga kvinnorna intar olika roller beroende på vilka de umgås med. Vi tolkar det som att 

flera av dem befinner sig i det som Goffman kallar främre regionen och försöker hålla fasaden 

uppe både då de träffar männen och då de befinner sig i sitt hem. De har således inte en chans 

att återhämta sig i den bakre regionen där Goffman menar att individen ska ha möjlighet till 

återhämtning. Vidare har individen när den befinner sig i den främre regionen självkontroll 

och är medveten om självet (ibid). Vi tolkar det som om att kvinnorna i huvudsak spelar en 

roll i den främre regionen då de träffar männen, detta för att antingen lindra den ångest de 

upplever eller för att känna kontroll samt makt. De unga kvinnornas beskrivning av 

ovanstående roller stämmer även enligt oss in på Glavind Bos (2008) tolkning av Goffmans 

begrepp insiktsstyrning. Med detta begrepp menas att en individ strävar efter att upprätthålla 

en fasad och på så vis inte tappa ansiktet. Vi grundar vår tolkning på de unga kvinnornas 

beskrivning av tillfällen då de stänger av sina känslor och försöker behålla kontrollen då 

männen förgriper sig på dem.  
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Den skam som de unga kvinnorna känner då de självskadar genom sex men försöker dölja 

den kallar Scheff (1990) för den odifferentierade skammen. Studien har visat att flera unga 

kvinnor beskriver denna men också att den förbisedda skammen förekommer då de har sex. 

Den sistnämnda visar sig genom att försöker tänka intensivt på annat under sexakten för att 

trotsa skammen. Vi tolkar utifrån livsberättelserna att flertalet av de unga kvinnorna stämmer 

in på Goffmans (1959) teori om att en individ spelar en roll för att upprätthålla och skapa 

jaget samt identitet. Samtliga unga kvinnor i studien beskriver en negativ självbild och 

identitet. Johnsson och Mattson (2012) skriver att en individ förstärker denna negativa 

självbild och identitet genom att självskada genom sex samt att individen söker bekräftelse 

vilket vi menar stämmer in på de unga kvinnor vars livsberättelser vi läst. 

UPPLEVELSEN AV NÄRA RELATIONER 

I detta avsnitt framkommer att de unga kvinnorna haft problematiska barndomar då 

föräldrarna inte varit närvarande av olika anledningar. Detta stämmer med Bifulcos (2014) 

teori om att självskadebeteende är relaterat till negativa familjeförhållanden. Även Johnsson 

och Mattsson (2012) skriver att självskadebeteende genom sex är förknippat med att unga har 

traumatiska relationer till sina föräldrar. Detta har i studien visat sig stämma då kvinnorna 

beskriver hur de varit utsatta av sina föräldrar i form av bland annat sexuella övergrepp, 

försummelse och att inte ha blivit sedda. Enligt Jenstav och Wåhlstrand (2015) är övergrepp 

en av anledningarna till att unga kvinnor börjar skada sig genom sex. Detta har visat sig i vår 

studie då det framkommit att samtliga blivit utsatta för övergrepp samt att de haft känslan av 

att det funnits brister i deras uppväxter. 

Vanligt förekommande i de unga kvinnornas berättelser är känslan av att vara annorlunda och 

avvikande i en negativ kontext. Goffman (1972) menar att en icke önskvärd egenskap som 

gör personen olik andra i sociala situationer blir stämplad som mindre värd och därmed 

stigmatiserad. Genom reaktioner från samhället, i detta fall oftast männen internaliserar 

kvinnan deras syn på henne. Genomgående i livsberättelserna framkommer hur de unga 

kvinnorna tagit över männens syn på dem vilket vi tolkar som att de internaliserat deras syn 

på dem likt Sara i citatet nedan. Hon ser inte enligt oss att männen gjorde fel som utnyttjade 

henne sexuellt utan ansåg att det var hon själv som var avvikande.  

Jag ville, jag var med på det… och det gjorde att jag inte kunde berätta om dem. Det 

var ju inte deras fel, tänkte jag. De var ju bara snälla som gick med på att betala, 

tyckte jag (Engvall, 2013, s.135). 
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Enligt Gladvind Bo (2008) bör stigmat inte ses som en egenskap utan något som uppstår i 

relation med andra människor. Vi tolkar dock utifrån de livsberättelser vi läst det som att de 

unga kvinnorna inte kan relatera till att olikheterna inte sitter i deras person. De ser sig själva 

som annorlunda och mindre värda än andra. 



 

43 
 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
När vi påbörjade vår studie hade vi som mål att öka förståelsen för unga kvinnor som 

självskadar genom sex då det finns en stor lucka att fylla när det gäller forskning inom 

området.  Det vi inte visste då var hur aktuellt ämnet faktiskt är. Under arbetets gång har två 

omfattande vetenskapliga rapporter, en handbok för yrkesverksamma, samt en dokumentär 

som behandlar ämnet kommit ut. Genom att applicera tidigare forskning, Goffmans rollteori, 

teori om stigma samt begreppet skam anser vi att studien har bidragit till en fördjupad 

förståelse för unga kvinnor som självskadar genom sex. De flesta av våra slutsatser är dock 

inte nyfunna utan bekräftar och stärker de redan befintliga studier och forskning inom 

området. Genom att ha applicerat Goffmans rollteori på vår empiri har vi b.la. kommit fram 

till att de unga kvinnor som självskadar genom sex spelar en roll i främre regionen ofta både 

utanför och i hemmet. Flertalet av de unga kvinnorna skriver om hur de ”lyckades” att inte 

visa något när de hade sex med männen. Genom att ha använt oss av begreppet skam har vi 

tolkat det som att många av de unga kvinnorna befinner sig i den s.k. odifferentierade 

skammen med vilket Scheff (1990) menar den skammen man känner men som man inte visar. 

Då dessa unga kvinnor är sådana ”duktiga” skådespelare samtidigt som de känner så mycket 

skam för sitt självskadebeteende menar vi att det är svårt att hitta dem och således kunna 

hjälpa dem. Samtliga av de unga kvinnorna i vår studie kommer från en bristfällig uppväxt 

med frånvarande föräldrar vilket vi tolkar som att föräldrarna inte är lika uppmärksamma på 

sina barns beteende och därför ofta inte upptäcker att deras barn självskadar genom sex. Vi 

menar att vårt resultat gör studier för hur man går tillväga för att identifiera de unga kvinnorna 

som självskadar genom sex aktuellt.  

Vidare forskning 

Något vi reflekterade över både i början av studien och under studiens gång är avsaknaden av 

unga mäns livsberättelser. Vi har ställt oss frågan vad det beror på. En liknande studie men i 

vilken man endast behandlar män hade varit intressant liksom en liknande studie där man 

applicerar ett genusperspektiv och tittar på frågor som om beteendet skiljer sig mellan män 

och kvinnor och i så fall hur. Vidare finner vi frågan hur det kommer sig att det i huvudsak är 

kvinnor som framträder med sina livsberättelser och inte män samt vilka kvinnor det är som 

framträder och vilka som inte gör det. Vi anser att en studie där man utgår från ett 

intersektionellt perspektiv skulle kunna vara värdefullt både för forskningen och i praktiken. 

Mattson (2014) menar att tillämpningen av intersektionalitet inom socialt arbete bidrar till att 
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fånga de dynamiska maktrelationer som återfinns i samhället. Att som socialarbetare applicera 

perspektivet i kontakten med klienter skulle kunna resultera i att nya grupper av individer som 

självskadar genom sex synliggörs.  
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