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Abstract 
 
 
 

 
Syftet med studien är att utifrån en tidigare självskadande kvinnas 
egen berättelse om sitt liv undersöka och försöka förstå hur hon 
upplevde sig själv och sin kropp i samband med självskadebeteendet, 
samt undersöka hennes yttre sammanhangs betydelse för hennes 
behov av att skada sig själv. Syftet med studien är också att 
undersöka sambandet mellan kropp, själ och yttre sammanhang när 
det gäller hennes självskadebeteende och därmed bidra till ökad 
förståelse kring problematiken. För att försöka förstå detta har jag i 
denna kvalitativa undersökning valt att utgå från narrativ metod och 
en livsberättelse. I analysarbetet har jag haft en induktiv ansats, dvs. 
jag har utgått ifrån empirin och sökt fruktbara teorier för att förstå 
empirin. Valda teorier är Jacques Dropsys teorier om kroppsuttryck 
och Marianne Lerners teorier om psykosomatik. 
 
I resultatet har framkommit att självskadebeteendet fyllde många 
olika funktioner för berättaren, t.ex. känslan av kontroll, uttryck för 
en inre smärta och en längtan efter att bli sedd. Berättaren upplevde 
sin kropp som död materia. I studien framgår att det yttre 
sammanhanget var avgörande för berättarens behov av att skada sig. 
De valda teorierna har används för att försöka förstå sambandet 
mellan kropp, själ och yttre sammanhang. 
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1. Uppsatsens inledande avsnitt 
 
 

1.1. Inledning 
 

Vår kropp är vi själva, och den står inte i motsatsförhållande till vår intelligens, vår själ och 

våra känslor. Den härbärgerar och innefattar allt detta. Den som gör sig medveten om sin 

kropp får tillgång till hela sin varelse (Bertherat, 1995). I Sverige idag finns många unga 

tonårsflickor som avsiktligt skadar och sargar sin kropp; de skär sönder sin  hud med 

rakblad och de bränner och klipper i sig själva. Det är svårt att förstå och ta till sig.  

En självskadare skriver; ” /---/ jag drar den vassa kanten åt andra hållet och så börjar det 

dunka i handleden. Jag håller andan och trycker ned metallbiten. Den sjunker in så fint i 

huden. Jag blir alldeles varm inombords. Sedan gör det plötsligt så fruktansvärt ont att jag 

håller andan. Det kommer ingen kick, jag känner ingen lättnad. Bara smärta, en ihållande, 

bultande smärta” ( McCormick, 2002, s.57). Hur kan vi förstå detta? Hur känner sig en 

tonårsflicka inombords när hon skadar sin kropp? Försöker hon ge uttryck för det inre på 

kroppens synliga yta? Hur ser sammanhanget omkring henne ut, och vilken roll spelar 

människorna i hennes omgivning? 

 

För att försöka förstå detta har jag i en kvalitativ undersökning valt att utifrån narrativ 

metod intervjua en kvinna som tidigare i sitt liv skadade sig själv. Narrativ metod är en 

metod som används för att samla in och analysera skriftliga och muntliga berättelser. Den 

livshistoriska berättelsen ger uttryck för vår egen självuppfattning, den speglar vårt 

självideal och vad vi värdesätter i livet. Genom denna berättelse kan vi förmedla till andra 

och oss själva vilka vi är, vilka vi skulle vilja vara, samt hur det kom sig att vi blev som vi 

blev (Hydén & Hydén, 1997). Jag hoppas på att jag genom förmedlandet av en ung f.d. 

självskadande kvinnas egen livsberättelse och hennes erfarenheter om sig själv och sin 

kropp, bidrar med ökad förståelse kring självskadeproblematiken. Vår kropp är vi själva.  

 

 

1.2. Förförståelse 
 

Under min andra praktik på ett behandlingshem kom jag för första gången i kontakt med 

självskadeproblematiken. Där fanns några unga flickor som ofta skar sig. Jag blev chockad 

första gången jag såg alla ärr och sedan dess har jag velat ta reda på mer om vad detta 
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fenomen handlar om. Jag känner mycket för dessa flickor och jag har sedan dess försökt 

förstå och tänkt;  att hur stark måste inte deras ångest och ensamhet vara om de ger sig på 

sig själva på det sättet? Jag tänkte att vad är det som de vill visa mig och alla andra i 

omgivningen? Jag ser inte självskadebeteende som en sjukdom i sig, att skada sin kropp 

tror jag är ett mycket desperat uttryck för svåra upplevelser som skadaren i sin ensamhet 

och förtvivlan får bära själv. Jag tror att vi i vuxenvärlden generellt har svårt att i realiteten 

sätta ord på en verklighet som många barn och ungdomar lever i: ord som t.ex. att mobbing 

för den enskilde kan innebära verklig terror eller att många barn växer upp under psykisk 

tortyr. Ofta väljer vi att inte se. Många är de barn som offras i en tid där en `budget i 

balans´ står mycket högt på prioriteringslistan. Om vi vuxna inte vågar sätta ord på det 

svåra och sköra, hur ska barnen och ungdomarna kunna göra det?  

 

 

1.3. Problemformulering 

 

På senare tid har vad som verkar vara en kraftig ökning av självskadebeteende bland unga 

uppmärksammats i allt fler rapporter. Detta gäller då främst bland unga tonårsflickor. BRIS 

årsrapport från 2004 visar på en dramatisk ökning e-mail från självskadande flickor jämfört 

med tidigare år. 2004 inkom 1600 e-mail vilket var en ökning med 40% sedan 2003. Även 

Socialstyrelsens rapport Flickor som skadar sig själva (2004) bekräftar detta. 

Socialstyrelsen har också i delrapporten Vad vet vi om flickor som skär sig? (2004) 

producerat en kunskapsöversikt över nationell och internationell forskning om 

självskadande flickor. Den visar att det finns få vetenskapliga studier där man specifikt 

inriktar sig på självskadebeteende hos barn och unga. Rapporten visar också att det finns 

kunskapsluckor inom området. Det behöver forskas mer för att öka förståelsen kring 

problemet och synliggöra den verklighet som många unga idag lever i. Min undran är hur 

vi kan förstå att en ung kvinna skadar sig själv och hur hon upplever sig själv, sin kropp 

och sitt yttre sammanhang i samband med självskadebeteendet.  
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1.4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att utifrån en tidigare självskadande kvinnas egen berättelse om sitt 

liv undersöka och försöka förstå hur hon upplevde sig själv och sin kropp i samband med 

självskadebeteendet, samt undersöka hennes yttre sammanhangs betydelse för hennes 

behov av att skada sig själv. Syftet med studien är också att undersöka sambandet mellan 

kropp, själ och yttre sammanhang när det gäller hennes självskadebeteende och därmed 

bidra till ökad förståelse kring problematiken. De frågor jag söker svar på är; 

 

1. Hur upplevde berättaren sig själv och sin kropp i samband med självskadandet? 

2. Fyllde olika sätt att skada sig olika funktioner för berättaren? 

3. Var självskadandet ett sätt för berättaren att ge uttryck för det inre på kroppens 

synliga yta? 

4. Vilken roll spelade berättarens yttre sammanhang för hennes behov av att skada 

sig själv? 

 

 

1.5. Centrala begrepp och definitioner 

 

Självskadebeteende 

Amando Favazza, psykiatriprofessor vid universitetet i Missouri, USA är en av de mest 

tongivande forskarna inom området. Favazzas definition av självskadebeteende används 

frekvent inom den forskning som jag har tagit del av. Jag har  också valt att använda hans 

definition av självskadebeteende;  

”Avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden utan medveten 

självmordsavsikt (the deliberate destruction or alteration of one´s body tissue without 

conscious suicidal intent)” (Favazza, 1996, s. 225). 

Favazza har delat in självskadebeteendet i olika kategorier. Exempel på självskadebeteende 

kan vara kulturellt sanktionerat (t.ex. könsstympning eller tatueringar) grovt självskadande 

(t.ex. kastration eller amputation) och stereotypt självskadande (monotona handlingar, ofta 

hos personer med autism). Denna uppsats utgår ifrån det episodiska och repetativa 

självskadandet vilket innebär impulsivt självskadande. Impulsivt självskadande är den 

vanligaste formen av självskadande där personen skadar sig själv genom att skära eller 
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rispa sig, svälja vassa föremål, bränna sig, dunka huvudet i mot något hårt eller genom att 

slå sig själv. Berättaren i denna uppsats har skadat sig genom att bränna sig, slå sig själv 

och skära och klippa i sig själv.  

Hon har också lidit av de självdestruktiva beteendena anorexi och bulimi.  

 

Anorexi 

Med diagnosen anorexia nervosa (AN) menas en vägran att hålla kroppsvikten på eller 

över nedre normalgränsen för ålder och längd, intensiv rädsla för att bli tjock eller gå upp i 

vikt, störd kroppsupplevelse och för kvinnor utebliven menstruation sedan minst 3 

månader. Självkänslan kan vara överdrivet påverkad av form eller kroppsvikt. Två 

undergrupper av AN finns; tillstånd med enbart självsvält, och tillstånd där hetsätning och 

kräkning förekommer (Thurfjell, 2003).  

 

Bulimi 

Diagnosen bulimia nervosa (BN) innebär återkommande hetsätning av onormala mängder 

mat och en känsla av kontrollförlust. Beteenden som t.ex. självframkallande kräkningar, 

missbruk av laxermedel och överdriven motion använd för att förhindra viktuppång. 

Självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsform och vikt (Thurfjell,  2003).  

 

Yttre sammanhang 

I uppsatsen definieras yttre sammanhang som personer, miljöer och händelser i berättarens 

liv som hon har valt att berätta om.  

 

 

1.6. Avgränsningar 

 

I Socialstyrelsen rapport Flickor som skadar sig själva (2004) nämns att det förekommer 

att även pojkar skadar sig själva i Sverige idag. Jag har valt att låta studien omfatta enbart 

det feminina perspektivet, då den forskning som finns på området främst undersöker 

tonårsflickors självskadebeteende. Litteraturen jag läst visar att det övervägande är unga 

kvinnor och tonårsflickor som skadar sig själva. Jag har genomgående valt litteratur som 

speglar svenska förhållanden, undantaget de centrala böckerna Bodies under siege 

(Favazza, 1996) och Rädda Ofelia (Pipher, 1998). 
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Jag har valt att utgå ifrån en kvinnas livsberättelse och hennes erfarenheter om sig själv, sin 

kropp och sitt yttre sammanhang. Det vore dock angeläget att i en mer omfattande narrativ 

studie intervjua ett antal olika män och kvinnor i olika åldrar om deras liv och 

självskadeproblematik.  

 
 

2. Tidigare forskning 
 

2.1. Omfattning i Sverige 

 

Den litteratur som jag funnit om självskadebeteende handlar uteslutande om tonårsflickor 

och unga kvinnor. Det är vanligare att kvinnor skadar sig själv än vad män gör (Bengtsson, 

2003; Lagerblad, 2003; Socialstyrelsen, 2004; Wallroth & Åkerlund, 2002). Enligt BRIS är 

flickor mer hjälpsökande än pojkar. Deras årsrapport från 2004 visar på en dramatisk 

ökning e-mail från självskadande flickor jämfört med tidigare år. 2004 inkom 1600 e-mail 

vilket var en ökning med 40% sedan 2003. Socialstyrelsen, som av regeringen fått i 

uppdrag att göra en kartläggning av självskadebeteende bland flickor i Sverige, nämner i 

sin rapport Flickor som skadar sig själva (2004) att det samlade intrycket bland olika 

professionella inom bl. a. skola, barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningar 

är att självskadeproblematiken ökat. Socialstyrelsens rapport omfattar flickor som skadar 

sig själva genom att tillfoga sig yttre skador på kroppen. Deras kartläggning visar att minst 

1% av flickor mellan 13-18 år någon gång skadat sig genom hudskärning, rispning eller 

bränning. Denna uppgift är grundad på hur många flickor personal inom BUP, Socialtjänst, 

skolhälsovård m.fl. kände till.  

Socialstyrelsen har också i delrapporten Vad vet vi om flickor som skär sig? (2004) 

producerat en kunskapsöversikt över nationell och internationell forskning om 

självskadande flickor. Den visar att det finns få vetenskapliga studier där man specifikt 

inriktar sig på självskadebeteende hos barn och unga. Däremot finns det studier som gjorts 

om barns psykiska hälsa där frågor om självskador också tagits med.  

 

Självskadebeteende är inte något nytt fenomen. Idéhistorikern Karin Johannisson beskriver 

i sin bok Kroppens tunna skal (1997) problemet genom några fallbeskrivningar. 

Berättelserna är från 1700- och 1800talet. Johannisson skriver att det runt sekelskiftet 1800 

uppträdde en våg av självdestruktiva beteenden riktade mot kroppen bland unga kvinnor. 
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En av kvinnorna, född 1763 utanför Strängnäs beskrivs i boken; Anna Maria var drabbad 

av ett omåttligt begär att svälja ned nålar. Ibland kunde hon svälja upp till hundra 

knappnålar åt gången och sedan kräkas upp dem under raseriutbrott.  

 

 

2.2. Orsaker till att flickor skadar sig själva 

 

Litteraturen visar att självskadebeteende kan bero på många olika saker och att fenomenet 

är komplext. Wallroth och Åkerlunds bok Hål i huden (2002) är central, den används ofta 

som referens i annan litteratur. I boken nämns många tänkbara orsaker till varför flickor 

skär sig, och den undersökning som författarna gjort visar att bakomliggande orsaker till att 

flickorna i undersökningen skar sig var att de hade stark ångest, de var traumatiserade på 

olika sätt, de hade bristande härbärgeringsförmåga, bristande impulskontroll, alla hade 

svårt för separationer och många kände stark hopplöshet och misstro mot omvärlden. 

Undersökningen visar också att många av dem som skär sig har vuxit upp med 

distanserade eller alltför gränslösa föräldrar. Trauma som orsak till självskadebeteende 

nämns frekvent i litteraturen (Bengtsson & Brager, 2003; Jonhammar, 2004; Kayser & 

Nilsson, 2001; Socialstyrelsen, 2004; Wallroth & Åkerlund, 2002).  

 

Socialstyrelsen (2004) skriver att för många traumatiserade barn blir dissociation 

(avskärmning) ett sätt att försvara sig och överleva, speciellt om de skadats av sina 

föräldrar. Upprepade fysiska angrepp, som barn har svårt att försvar sig emot, kan leda till 

lagring av aggressivitet som senare i tonåren riktas mot den egna kroppen. Självskadandet 

kan också vara ett dramatiskt sätt att be om hjälp i en outhärdlig känsla av ensamhet och 

hjälplöshet. Många som kroppsligen tillfogar sig skada upplever sig som maktlösa och 

upplever en brist på emotionell säkerhet och en oförmåga att känslomässigt uttrycka sig 

själva med hjälp av språket. En undersökning (Hagman-Pamlin, 2004) av olika 

behandlares erfarenheter av självskadande flickor visar att många av flickorna aldrig blivit 

sedda under sin barndom och att modern många gånger är central i deras liv. 

Undersökningen visar också att mobbing under skoltiden spelar stor roll. Den amerikanska 

psykologen Rami Rao intervjuas i Svenska Dagbladet (Lagerblad, 8/10 2003) om sin 

forskning kring självskadebeteende. Rao menar att klass, etnicitet och social uppväxtmiljö 

inte spelar så stor roll när det gäller risken att drabbas av självskadebeteende. Avgörande är 
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enligt Rao individens självkänsla och förmåga att hantera känslomässiga problem. Rao 

menar dock att självskadarna ofta har blivit utsatta för något slags övergrepp i barndomen 

– fysiskt, verbalt eller sexuellt. Ofta uppträder självskadebeteende i samband med 

ätstörningar eller missbruk. Sambandet ätstörningar och självskadebeteende berörs ofta i 

litteraturen (Hagman-Pamlin, 2004; Jonhammar, 2004; Kayser & Nilsson, 2001; 

Socialstyrelsen, 2004; Wallroth & Åkerlund, 2002).  

 

En annan central bok som ofta nämns i sammanhanget är boken Rädda Ofelia (1998) av 

den amerikanska terapeuten Mary Pipher. Hon anser att vårt västerländska samhällsklimat 

är hårt och sexistiskt, och att det är förklaringen till att så många flickor skadar sig själva. 

Hon vill i sitt arbete hjälpa flickor att sätta in sitt liv i ett större sammanhang och se vilka 

krafter i samhället de påverkas av. Pipher menar att flickornas inträde i puberteten 

(adolescensen) innebär stor press på dem. Flickorna förvandlas från att vara individer som 

haft en egen vilja och trott på sig själva till att bli några som anpassar sig för att vara andra 

till lags och för att bli socialt accepterade. Flickor tvingas in i en ojämnlik kvinnoroll och 

de tvingas att passa in i en kultur präglad av utseendefixering. Inre egenskaper som t.ex. 

social mognad, intelligens och förmåga till medkänsla värderas inte lika högt som de yttre 

attributen. Pressen att passa in gör att flickorna tvingas att delvis utveckla ett falskt själv 

med dåligt självförtroende och depression som följd. Pipher menar att flickor som skadar 

sig själva saknar effektiva strategier för att hantera sin stress. De har svagare yttre stöd och 

mindre egen inre styrka.  

 

 

2.3. Självskadandets funktion för individen 
 

Wallroth och Åkerlund (2002) har gjort en sammanfattning av skärandets funktion för 

flickorna som deltog i deras undersökning; funktionerna att få bearbeta, berätta om och få 

stopp på trauman, häva dissociation och känna sig mer levande, lindra ångest och stänga av 

känslor, få utlopp för aggressivitet och att få uppmärksamhet och omvårdnad av andra. 

Forskaren Rami Rao (Lagerblad, 8/10 2003) menar att självskadebeteende fyller många 

olika funktioner som varierar från person till person. Det gemensamma för många är dock 

att de känner en känsla av kontroll. I en situation där de känner djup förtvivlan och känner 

sig oförmögna att göra något åt sin livssituation tar de till självskadandet. I ögonblicket kan 
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de ta tillbaka lite kontroll genom att skada sig själva, snittet är i alla fall något som de kan 

styra över. De kan påverka längden, djupet och blodflödet. Rao beskriver att personer som 

känner sig döda inombords kan känna sig mer levande igen när de ser att det finns något 

inom dem, blodet får en symbolisk innebörd. Blodet kan för andra få en chockeffekt som 

sätter dem i kontakt med den egna kroppen efter att de varit lite alienerade medan de 

skadat sig. Det är vanligt att självskadare skär sig för att synliggöra den diffusa inre 

smärtan och med hjälp av rakblad och tändare försöker de lokalisera sin psykiska smärta 

till en speciell punkt. Det gör smärtan mer greppbar och därmed förståelig. Rao tar upp att 

när man skadas psykiskt så syns det inte på utsidan och i och med att de skadar en 

kroppsdel kan de synliggöra för sig själva att något svårt faktiskt har hänt, och att det inte 

är så konstigt att de mår dåligt. Ofta är självskadebeteendet ett rop på hjälp, innerst inne 

vill nästan alla att människorna i deras omgivning ska se igenom fasaden och förstå det 

verkliga budskapet – att de bär på en stor smärta. 

 

Att självskadare gör sig illa för att känna sin smärta bekräftas frekvent i det material jag 

hittat (Bengtsson, 2003; Bengtsson & Brager, 2003; Jonhammar, 2004; Lagerblad, 10/6 

2003; Lerner, 11/3 2003). Att skada sig själv kan också fylla en bestraffande funktion 

(Bengtsson, 2003; Bengtsson & Brager, 2003; Jonhammar, 2004).  

Jonhammar (2004) menar att för individer som under uppväxten fått lära sig att de är 

dåliga, elaka och fula osv. så kan självskadandet fungera som en bestraffning av det egna 

jaget. Individen kan känna att hon förtjänar smärtan som skadandet framkallar. Efter 

bestraffningen kan individen förlåta sig själv och känna sig lättad och frikänd ett tag. 

Bestraffningen kan också vara ett försök att få en överensstämmelse mellan ut- och insida, 

att individen försöker få sitt yttre att överensstämma med upplevelsen av sitt inre. 

Individen vill på ytan vara lika sårad och ful som hon är inuti. Skadandet kan också vara ett 

sätt att straffa andra (Bengtsson & Brager, 2003; Jonhammar, 2004). Sambandet skärande 

och aggressivitet finns nämnt i litteraturen (Bengtsson, 2003; Bengtsson & Brager, 2003; 

Jonhammar, 2004; Lerner, 11/3 2003; Wallroth & Åkerlund, 2002). Att skada sig för att bli 

sedd, som Rao menar, bekräftas i övrig litteratur (Bengtsson & Brager, 2003; Björling, 

20/7 2001; Jonhammar, 2004; Kayser & Nilsson, 2001; Wallroth & Åkerlund, 2002).  

Berny Pålsson, tidigare självskadare, skriver i Aftonbladet (4/3 2005) att skadandet också 

kan fylla en funktion av att få uppleva en stunds lugn, en stund av tystnad. Clarence 

Crafoord (2001) menar att huden är en viktig kommunikationsväg mellan individen och 
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omgivningen, huden är individens yttersta gräns mot omvärlden och ger oss upplevelsen av 

att existera. Crafoord menar att vår jag uppfattning bygger på vår upplevelse av kroppen. 

Litteraturen visar att självskadandet för individen kan vara ett sätt att kommunicera till sin 

omgivning. Wallroth och Åkerlund (2002) nämner att skadandet kan vara ett sätt att berätta 

om trauman. Bengtsson och Bragers (2003) undersökning som baserar sig på intervjuer av 

fem kvinnor med erfarenhet av självskadebeteende visar att alla kvinnorna upplevde att 

skadandet fyllde en kommunicerande funktion. Undersökningen visar att när orden saknas 

blir självskadebeteendet ett sätt att uttrycka outhärdliga och outtalade känslor. Kvinnorna 

skadade sig också som ett sätt att kunna påverka sin omgivning och få bekräftelse på att de 

var betydelsefulla för människor i sin omgivning. Kvinnorna var också stolta över sina sår 

och ärr eftersom de gör verklighet av det som gömts, ignorerats och trivialiserats. 

Jonhammar (2004) tar upp att självskadebeteende kan vara ett sätt kommunicera tidigare 

övergrepp utan att använda ord. Socialstyrelsen nämner också detta i slutsatsen i sin 

rapport Flickor som skadar sig själva (2004, s. 24): ” Det är nödvändigt att personal inom 

samhällets olika vård- och stödinsatser lär sig se och höra unga människors försök att 

kommunicera sin utsatta belägenhet och sitt lidande”.  

 

 

3. Teoretiska perspektiv 

 
Wallroth och Åkerlund (2002) utvecklar en idé utifrån psykoanalytikern Joyce McDougall 

och hennes teorier om psykosomatiska sjukdomar. McDougall (2002) menar att när den 

psykiska apparaten inte klarar av att härbärgera svåra erfarenheter, så kan kroppen istället 

bli platsen för den psykiska smärtan. Detta kan leda till olika psykosomatiska sjukdomar. 

Kroppen offras – ibland till döds för att rädda oss från psykisk smärta.  

Wallroth och Åkerlund menar att man kan se det som att de självskadande flickorna agerar 

ut denna somatisering på ett aktivt sätt. Jag har i uppsatsen valt att använda begreppet 

psykosomatik och därmed vidareutveckla Wallroth och Åkerlunds relevanta idé. Idén och 

begreppet psykosomatik används utifrån vad som framkommit i livsberättelsen och de 

specifika frågeställningarna. Rörelsepedagogen Jacques Dropsys (1987) teori om 

kroppsuttryck, kroppen som förmedlare mellan inre och yttre används i analysarbetet för 

att öka förståelsen kring sambandet kropp, själ och yttre sammanhang. Han menar att vi 

genom kroppen är medvetna om såväl vår inre värld som om universum utanför. Även om 
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Dropsy utgår från olika kroppsrörelser som kroppsuttryck så kan man kan se det som att de 

självskadande flickorna agerar ut detta kroppsuttryck på ett mer aktivt sätt.  

 

 

3.1. Psykosomatik – om kropp, själ och sammanhang 

 

Psykoanalytikern och psykologen Marianne Lerner beskriver i boken Psykosomatik -

kroppens och själens dialog (1999) begreppet psykosomatik. Psykosomatik är teorier om 

oss människor som varelser där kropp och själ är sammanvävda i livets alla processer. 

Psykosomatik studerar hur kroppsliga och psykiska processer samverkar med sociala 

faktorer vid hälsa och sjukdom och betonar det nödvändiga i att utveckla en helhetssyn. 

Helhetssyn innebär att se att när kroppen är ur balans påverkar detta själen, och när själen 

lider av smärta kan kroppen komma ur balans. Känslorna är det som binder samman vår 

kropps och vårt psykes funktioner, och inom psykosomatiken studeras samspelet mellan 

kropp och själ. När själen lider av smärta ger vi ibland uttryck för denna smärta via 

kroppen. Kroppen blir en agent för själen. Psykosomatiken arbetar med att skaffa kunskap 

om faktorer inom individen och i hennes samspel med omgivningen som gynnar hälsa. 

Lerner menar att det sammanhang vi lever i – samhället – och själen talar genom vår 

kropp. Kroppen i sin tur påverkar vår själ och vår plats i livet och samhället. Inom 

psykosomatiken vill man förmedla en syn på patienten som en unik individ med en 

livshistoria och med en plats i en familj, på ett arbete och i ett socialt sammanhang. 

 

Lerner menar att det är affekterna som förenar psykiska och kroppsliga händelser, 

affekterna blir en bro, en förmedlare mellan kropp och själ. Affekter är en kroppslig 

reaktion som väcks av stimuli inifrån eller utifrån. För att upplevas måste affekterna 

omformas till psykiska `händelser´, till något som får psykisk mening och innehåll genom 

symboliseringsprocessen. Då kan vi uppleva känslor. Symbolisering i detta sammanhang 

innebär skapandet av inre föreställningar, bilder, fantasier, tankar och ord, dvs. att en inre 

upplevelse kan gestaltas på något sätt inom oss och i kommunikation med andra. Behov 

och starka intryck ger upphov till en inre spänning som väcker affekter, vilket i sin tur 

leder till dels kroppsliga reaktioner och dels psykiska upplevelser. På psykisk nivå kan de 

medvetandegöras och hanteras i ord och fantasier, ges symboliskt innehåll och uttryckas. 

Om känsloupplevelserna på psykisk nivå omöjliggörs blir bara den kroppsliga reaktionen 
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kvar vilket leder till ökad kroppsspänning och påfrestning på den kroppsliga balansen. Om 

detta sker ofta kan det leda till störning och sjukdom.  

Marianne Lerner menar att etablerandet av ett språk för känslor är grunden för 

differentieringen mellan kropp och själ, men också för integrering av kroppsupplevelsen. 

Förmågan att uttrycka och uppleva det som rör sig inom oss, att förmedla hur vi känner 

och upplever, hänger samman med den psykiska utvecklingen och mognaden i övrigt. Tre 

förhållningssätt ska ha byggts upp hos en mogen individ; 1. förmågan att uttrycka sig med 

ett annat språk än enbart det somatiska, dvs. ord för de känslor, affekter och upplevelser 

som väcks inom individen. 2. Integrering mellan kropp och själ, öppna kanaler mellan det 

som sker i vår kropp och den psykiska sfären. Det betyder att kunna lyssna till vår kropps 

signaler och fånga in dem i vår psykiska sfär. 3. Vi skall kunna fungera något sånär 

självständigt, dvs. att vi skall kunna stå på egna ben.  

Lerner menar att språket inte bara vidgar den enskilde individens syn på sig själv, sina 

känslor och upplevelser, det ger också möjlighet till en gemensam värld, till ett delande av 

upplevelser, till utbyte och meningsupplevelse. Det är detta som främjar hälsa.  

 

 

3.2. Kroppsuttryck – kroppen som förmedlare mellan inre och yttre 

 

Rörelsepedagogen Jacques Dropsy (1987) har utvecklat en metod för att komma tillrätta 

med inre och yttre problem, en terapi för alla som längtar efter djupare kroppslig och 

därmed också psykisk harmoni. Genom terapi i grupp och olika kroppsövningar och lekar, 

får deltagarna mer kontakt med sin kropp och andra människor. Dropsy menar att kropp 

och själ, inre liv och kroppsligt uttryck är hos den levande och vakna människan 

oskiljaktiga. Kroppsliga uttryck återspeglar personligheten i dess helhet. Psykologiska 

tillstånd är bundna till kroppen som uttrycksförmedlare. Dropsy menar att termen 

kroppsligt uttryck innefattar tre element; 1. först och  främst krafter som vi uppfattar som 

inre och som pressar på för att komma fram, 2. en värld uppfattad i det yttre mot vilket 

detta inre liv rör sig, 3. kroppen som förmedlare mellan dessa båda världar. Vi är genom 

kroppen medvetna om såväl vår inre värld som om universum utanför. Kroppen är ett 

objekt och den tillhör oss själva mer än något annat objekt i världen – den är vi. Kroppen 

placerad mellan två verkligheter är en mötesplats för dessa, formad av den ena och den 

andra genom inre tryck och yttre inflytande. Genom kroppen kan den ström passera som 
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förenar innanför och utanför. Men vid angrepp utifrån och vid spänning av inre konflikter 

kan denna ström stelna och spärras av. De båda världarna blir då av brist på utbyte och 

tillräcklig genomströmning främmande för varandra, aggressiva och misstänksamma. 

Kroppen uttrycker genom rörelserna förhållandet mellan inre och yttre. Vår kropp blir ett 

grundverktyg för självkännedom och kroppsuttrycket är ett medel att utforska det mest 

personliga hos oss. Kroppen är inte bara det organ genom vilket vi handlar utan vi varseblir 

också genom den.                                                                              

 

 

4. Metod 

 

4.1. Metodval 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie utifrån narrativ metod. Jag har velat intervjua en 

kvinna med tidigare erfarenhet av självskadebeteende. Genom hennes livsberättelse hoppas 

jag kunna bidra med ökad förståelse kring fenomenet självskadebeteende.  

Johansson (2005) menar att det är genom berättelser vi konstruerar och kommunicerar vår 

uppfattning om världen, oss själva och andra. Berättelsen ger struktur, mening och 

sammanhang till våra erfarenheter. Omvärlden och vi själva blir mer begripliga.  

Margareta Hydén (1997) menar att den livshistoriska berättelsen ger uttryck för vår egen 

självuppfattning, den speglar vårt självideal och vad vi värdesätter i livet. Genom denna 

berättelse kan vi förmedla till andra och oss själva vilka vi är, vilka vi skulle vilja vara, 

samt hur det kom sig att vi blev som vi blev.  

 

Narrativ metod är de metoder som används för att samla in och analysera skriftliga eller 

muntliga berättelser. Inom psykologi och sociologi används metoden när man gör 

forskningsintervjuer där man ber en eller flera personer att berätta utifrån något specifikt 

tema. Intervjun kan utgå ifrån personliga berättelser eller en livshistoria. Den forskning 

som använder sig av livsberättelser undersöker ur olika teman, aspekter eller perspektiv 

hur människor skapar identitet och ger sina liv mening. Människors egna tolkningar av sig 

själva sätts i centrum, med all deras motsägelsefullhet och komplexitet. Livsberättelsen är 

en metod för att analysera människor liv och erfarenheter (Johansson, 2005).  
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4.2. Vetenskapsfilosofisk position 

 

I min studie så utgår jag ifrån två vetenskapsfilosofiska perspektiv. 

 

Fenomenologiskt perspektiv 

Inom fenomenologin så försöker man förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna 

perspektiv. Den beskriver världen sådan den upplevs av subjekten, och förutsätter att den 

relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är. Ett fenomenologiskt 

perspektiv inom den kvalitativa forskningsintervjun innebär öppenhet för den intervjuades 

upplevelser, koncentration på livsvärlden, försök att sätta förkunskapen i parantes, och ett 

sökande efter väsensmeningar i beskrivningarna. Fenomenologin studerar individernas 

perspektiv på sin livsvärld och försöker förstå den kvalitativa mångfalden hos deras 

upplevelser (Kvale, 1997). 

 

Dubbelt hermeneutiskt perspektiv 

Johansson (2005) nämner i sin bok sociologen Anthony Giddens och hans tes att 

samhällsvetenskapen karakteriseras av en dubbel hermeneutik. Detta innebär att vi 

studerar tolkningar av tolkningar. Vi tolkar således andra människors tolkningar. 

Johansson utvecklar Giddens tes med att de människor som vi studerar inom 

samhällsvetenskapen redan har en symboliskt förstrukturerad livsvärld. Denna livsvärld är 

en intersubjektiv förståelsehorisont som de utgår ifrån då de orienterar sig i världen, de 

tolkningsramar och regler som de använder för att förstå sig själva och andra.  

 

 

4.3. Urval 

 

Jag har valt att intervjua en kvinna eftersom litteraturen jag läst genomgående visar att det 

är övervägande kvinnor och tonårsflickor som skadar sig själva.  

Kvinnan jag har intervjuat är snart trettio år. Hon har lämnat sitt självskadebeteende bakom 

sig, vilket för mig är en förutsättning för att kunna göra en intervju (se nedan etiska 

aspekter). Hon har stor erfarenhet av självdestruktivt beteende och hon har under sitt unga 

liv tillbringat åtta år på olika behandlingshem och sjukhus. Idag är hon en mycket 

insiktsfull och fungerande vuxen med stor potential till ett rikt liv. Hon går idag i skola, har 
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pojkvän och vänner och ägnar sig åt olika kreativa aktiviteter. Från början var vi två 

forskare i detta projekt och i inledningsskedet när vi sökte en intervjuperson så kom min 

forskarkollega på att hon hört Karin (fingerat namn) berätta om sitt liv som självskadare i 

ett mindre offentligt sammanhang. Vi bestämde oss för att höra med Karin om hon ville 

delta i projektet och min kollega tog reda på Karins mailadress och mailade en förfrågan. 

Hon samtyckte till att delta. Vi valde sedan att träffa Karin vid ett tillfälle för att i lugn och 

ro presentera vårt forskningsprojekt och oss själva. Hon samtyckte igen till att delta.  

 

Då min forskarkollega valde att istället göra ett annat forskarprojekt fortsatte jag själv med 

detta projekt. Jag kontaktade Karin och hon samtyckte till att delta i projektet nu med mig 

som ensam forskare. Min tidigare forskarkollega och jag har tillsammans arbetat fram 

grundidén med att undersöka självskadebeteende utifrån en livsberättelse och att specifikt 

undersöka intervjupersonens relation till sin kropp. Denna skrivna uppsats är helt och 

hållet en produkt av mig, frågeguiden, intervjuerna, transkriberingen, val av teorier, 

litteraturgenomgången och metodavsnittet, analys och diskussion har jag gjort helt själv.  

 
 

4.4. Litteratursökning 
 

Jag har genomgående valt litteratur som speglar svenska förhållanden, undantaget de 

centrala böckerna Bodies under siege (Favazza, 1996) och Rädda Ofelia (Pipher, 1998). 

De är frekvent refererade till i annan för den här studien relevant litteratur. 

Jag har sökt litteratur om ämnet på olika sätt. Litteratur har sökts via referenslistor i 

tidigare skrivna uppsatser i ämnet, genom Libris och genom Stockholms 

universitetskatalog Substansen. Databas jag använt är Artikelsök och sökmotorn på 

Internet har varit www.altavista.se. Sökord jag använt vid fritextsökningen har varit 

självskadebeteende, självskadande beteende samt självdestruktivitet. I substansen sökte jag 

på sökordet narrativ för relevant litteratur om narrativ teori och metod.  

Jag sökte tidigare skrivna uppsatser om självskadebeteende på Socialhögskolans bibliotek. 

Uppsatsen av Jonhammar (2004) fick jag av min lärare Birgitta Wikander. Det var också 

min lärare som tipsade mig om boken Att studera berättelser (Hydén & Hydén, 1997). Vid 

val av teori sökte jag på olika sätt; Dropsys bok (1987) hittade jag på Socialhögskolan när 

jag botaniserade och sökte bland hyllorna på biblioteket efter litteratur om kroppen. 

Marianne Lerners bok ((1999) om psykosomatik hittade jag först i referenslistan till 
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uppsatsen Om någon ändå hade sett mig (Bengtsson & Brager, 2003). McDougalls bok 

Kroppens teatrar (2002) fanns omnämnd i boken Hål i huden (Wallroth & Åkerlund, 

2002).  

 

 

4.5. Tillvägagångssätt 
 

4.5.1. Intervjuns genomförande 

 

En historia berättas alltid av någon för någon, och en av de viktiga aspekterna av en 

muntligt framförd berättelse är därför samspelet mellan den som berättar och den som 

lyssnar. Mötet mellan den professionelle lyssnaren och berättaren är ett möte där rollerna 

ser olika ut. Detta möte formas också av den sociala situation som det sker i, när och var 

och inom vilket sammanhang. Samspelet, relationerna och den sociala situationen är 

avgörande för vilken sorts berättelse som produceras (Johansson, 2005).  

 

Delad - förståelse -modellen 

Johansson (2005) tar i sin bok upp den feministiska psykologen Margery B. Franklins olika 

modeller för forskningsintervjuer. Jag har i mina intervjuer velat använda Delad-

förståelse-modellen. Modellen bygger på delad och ömsesidig förståelse. Intervjun ses som 

en situation där intervjuaren försöker förstå hur intervjupersonen erfar och upplever sitt liv 

och/eller världen utifrån hennes/hans perspektiv. Modellen förutsätter närhet och 

intervjuaren skall sträva efter att gå in i dialog med berättaren. Ömsesidighet, tillit och 

jämlikhet betonas. Intervjun inom denna modell är halvstrukturerad och följer en 

intervjuguide snarare än ett förstrukturerat frågeformulär. Intervjupersonen ska vara fri att 

följa sina tankar. Intervjuaren kommer till intervjun så öppen som möjligt och med få 

förantaganden. Intervjun syftar till klarlägganden genom frågor och tolkningar, men man 

skall inte riskera att förvirra eller ”störa” intervjupersonen eller skapa motsättningar. 

Intervjuaren tolkar medan intervjun pågår, upprepar och om det är möjligt, arrangerar en 

uppföljning för att utveckla tolkningarna. Målet är att erhålla ett nyanserat beskrivande 

material som reflekterar intervjupersonens erfarenhet utifrån sin livsvärld. Målet är också 

att göra kvalitativa analyser.  
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Kvalifikationskriterier för intervjuare 

Kvale(1997) menar att forskningsintervjuaren använder sig själv som forskningsinstrument  

vilket ger ett privilegierat tillträde till den intervjuades livsvärld. Kvale tar i sin bok upp 

olika kvalifikationskriterier för intervjuaren. Jag har velat utgå ifrån dem i mina intervjuer, 

med undantag för kvalifikationen - kritisk. Jag tycker inte att den är förenlig med delad-

förståelse-modellen. Jag ska som forskare i mina intervjuer försöka förstå hur min 

intervjuperson upplever sitt liv och jag tror att jag skulle störa berättelsen och samspelet 

om jag inte tar det som sägs för vad det är. Jag har inte velat ställa kritiska frågor och 

ifrågasätta det som berättas. 

Viktiga kriterier för en intervjuare är att vara kunnig om ämnet, vara strukturerande, tydlig, 

vänlig och känslig. Viktigt är också att vara öppen för nya aspekter som den intervjuade 

kan föra in och följa upp dem under intervjun. Intervjuaren bör vara styrande (kontrollerar 

intervjuns förlopp) kritisk, minnesgod och tolkande.  

 

Intervjun 

Enligt Riessman måste intervjuobjektet få tid och utrymme att berätta och det är viktigt att 

själva intervjusituationen uppmuntrar till berättande (Hydén & Hydén, 1997).  

Kvale (1997) skriver att intervjuaren måste bygga upp en atmosfär där den intervjuade 

känner sig trygg nog för att tala fritt om sina känslor och upplevelser. 

 

Jag avsåg att välja en plats för intervjun som uppmuntrar till berättande och där min 

intervjuperson kunde känna sig tillräckligt trygg för att tala fritt. Intervjuerna genomfördes 

hemma hos mig då jag tyckte att en hemmiljö skulle gynna samtalsklimatet. Jag har under 

intervjuerna använt bandspelare. En viktig förutsättning är att samtalet är hörbart; en god 

bandspelare och mikrofon är grundläggande krav, liksom att det inte förekommer 

bakgrundsljud i form av röster i avgränsande rum (Kvale,1997).  

Jag planerade att intervjua berättaren vid tre tillfällen. Intervjuerna planerades att vara av  

öppen och ostrukturerad karaktär vilket innebär att jag i min frågeguide endast formulerade 

teman som skulle täckas in och vissa övergripande frågor. Resten lämnades till själva 

samspelet under mötet med forskningsdeltagaren (Kvale, 1997).  

De teman som täcktes in i mina intervjuer var barndom, tonår och vuxenliv. Övergripande 

frågor var hur intervjupersonen ser på sig själv, sin kropp och det yttre sammanhanget i 

samband med självskadandet. Tidsmässigt ville jag begränsa den totala längden för 
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intervjuerna under de tre tillfällena till totalt max fyra timmar. Den totala längden blev 

cirka 3½ timmar.  

 

 

4.5.2. Transkribering 

 

En utskrift är en konstruktion av en muntlig kommunikation som har blivit en skriftlig. 

Varje utskrift från ett sammanhang till ett annat för med sig en rad överväganden och 

bedömningar. Utskrifter är tolkande konstruktioner och det finns ingen objektiv, sann 

omvandling från muntlig till skriftlig form (Kvale, 1997). Jag har i utskriftsarbetet använt 

en modell av Catherine Riessman (Hydén & Hydén, 1997), transkription 4 – berättelsen 

som en produkt av interaktion. Transkription 4 innehåller berättarens, men även alla 

intervjuarens yttranden. Både ord och uppbackningssignaler som ”uh-huh” och ”Mmm” tas 

med. Man kan då se hur intervjuaren förhåller sig aktivt som lyssnare genom att visa 

intresse och uppmuntrar berättaren att fortsätta (Johansson, 2005). Enligt Riessman gör 

transkription 4 det möjligt att närmare analysera hur intervjuare och berättare tillsammans 

skapar mening i berättelsen. Alla berättelser växer fram i ett samspel med sekvenser av 

frågor och svar som ömsesidigt påverkar varandra. Om intervjuarens yttranden rensas bort 

från transkriptionen, kan viktig information om de förhållanden under vilka berättelsen 

skapas gå förlorad. Intervjuaren är alltid en del av de texter som vi skapar när vi intervjuar 

(Hydén & Hydén, 1997). Transkriberingstexten omfattade 50 sidor massiv text utan 

mellanslag med 1,5 radavstånd.  

 

 

4.5.3. Analys 

 

Under resultatdelen har jag redovisat dels livsberättelsen och dels frågeställningarna för 

uppsatsen. Jag har i resultatdelen tagit med specifika citat som är kopplade till 

frågeställningarna, och som lades in eller frilades ur brödtexten (Johansson, 2005). När 

transkriberingen var färdig tolkade jag de utskrivna intervjuerna. Jag klarlade materialet så 

att det blev tillgängligt för analys; genom eliminerandet av överflödigt material som 

upprepningar och avvikelser, skiljde mellan väsentligt och oväsentligt. Under 

 21



tolkningsarbetet utvecklades innebörder i intervjuerna och klarlades den intervjuades egna 

uppfattningar (Kvale, 1997).  

I livsberättelsen i resultatdelen  använde jag mig av narrativ strukturering för skapande av 

mening dvs., skapade en sammanhängande historia av de många händelser som 

rapporterades under intervjun. Texten organiserades tidsligt och socialt för att avslöja sin 

mening. Då jag i resultatdelen tolkade och skrev utifrån frågeställningarna, växlade jag fritt 

mellan olika tekniker för skapande av mening, ad hoc; jag läste igenom intervjuerna för att 

skapa ett allmänt intryck, gick tillbaka till särskilda avsnitt för djupare tolkningar av 

speciella yttranden och skapande av ett teoretiskt sammanhang. Jag använde också 

meningskoncentrering dvs. reducerade större intervjutexter till kortare och koncisare 

formuleringar (Kvale,1997). Som forskare har jag försökt att tolka min intervjupersons 

svar utan fördomar och tematiserat uttalandena utifrån hennes synvinkel sådan den 

uppfattats av mig (Kvale,1997).  

 

I analysarbetet har jag studerat eventuella vändpunkter. Johansson (2005) nämner 

sociologen Norman Denzin som hävdar betydelsen av vändpunkter i en livsberättelse. Han 

definierar vändpunkter som de kriser eller avgörande händelser i en människas liv då livet 

ställs på sin spets, då en individs karaktär blottläggs eller avslöjas. I analysarbetet har jag 

haft en induktiv ansats. Jag har utgått ifrån empirin och sökt fruktbara teorier för att förstå 

empirin. Valda teorier är Jacques Dropsys teori om kroppsuttryck och Marianne Lerners 

teori om psykosomatik.  

 

 

4.6. Validitet, reliabilitet och generalisering 

 

Validitet och reliabilitet 

En undersöknings validitet respektive reliabilitet hänger ihop med om man mätt det som 

avsågs att mäta (validitet) och med vilken noggrannhet undersökningen genomfördes 

(reliabilitet). En viktig reliabilitetsfråga är huruvida den insamlade informationen är 

tillräckligt rik på kvaliteter som gör en djupförståelse av fenomenen möjlig (Ruth, 1991). 

Jag tror att narrativ metod och en livsberättelse kan ge en djupare förståelse av fenomenet 

självskadebeteende. Enligt Kvale (1997) är miljön viktig i intervjusituationen och jag har 

valt att intervjua i en avslappnad hemmiljö. Jag tror att det och att jag har utgått ifrån 
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delad-förståelsemodellen och Kvales intervjukriterier, tror jag har gynnat kvalitén på den 

insamlade informationen. Att jag inte har utgått ifrån en strukturerad intervjuguide tror jag 

också har varit bra då jag syftat till att undersöka en tidigare självskadares egen berättelse 

om sitt liv.  

 

Jag tror att jag genom att använda vald transkriptionsmodell har ökat reliabiliteten. I 

modell ses berättelsen som en interaktion vilket gör det lättare att utifrån samspel och 

relationer se vilken berättelse som produceras (Johansson, 2005). I och med att jag tagit 

med allt som sades så har jag lättare kunnat se om jag under intervjuerna följde Kvales 

kvalifikationskriterier och delad-förståelse-modellen.  

Berättaren erbjöds möjligheten att göra justeringar i den nedskrivna livsberättelsen i 

resultatdelen så att hon kunde avgöra om den överensstämde med det som hon under 

intervjuerna berättat. Detta tror jag ökade validiteten, dvs. om jag mätt det som jag avsett 

att mäta. Att berättaren erbjudits att i bifogad bilaga kommentera uppsatsen tror jag kan 

öka trovärdigheten i undersökningen.  

 

Generaliserbarhet  

I undersökningens analysavsnitt har jag kopplat mina resultat till tidigare forskning, men 

jag har inte avsett att göra en studie som skall representera hela gruppen före detta 

självskadande unga kvinnor utan endast spegla denna specifika kvinnans uppfattning om 

sig själv, sin kropp och sitt yttre sammanhang i samband med sitt tidigare 

självskadebeteende.   

 

 

4.7. Etiska aspekter 

 

Under denna rubrik har jag utgått ifrån Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun 

(1997).  

Jag har vid tre tillfällen av min intervjuperson erhållit informerat samtycke till att delta i 

studien, dels via mail, vid ett första personligt möte och när jag kontaktade henne för att 

berätta att jag nu var ensam ansvarig för projektet. Vid det första mötet informerade vi (jag 

och min dåvarande forskarkollega) också henne om hennes rätt till anonymitet. Vi 

presenterade syftet med intervjun och vårt forskningsprojekt.  
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Jag har i livsberättelsen utelämnat vissa detaljer som skulle ha kunnat identifierat 

intervjupersonen. Berättaren har också själv fått välja ett fingerat namn - Karin.  

 

När jag är helt färdig med mitt forskningsprojekt och efter examinationen så kommer jag 

att radera ut innehållet från kassettbanden, utskrifterna på datorn och disketterna. Jag 

kommer att förstöra alla papper som härrör från utskrifterna från intervjun och som jag 

använt under bearbetningen av materialet. När jag hade skrivit ut min intervjupersons 

livsberättelse i en mer läsbar form fick hon läsa den och hon erbjöds att göra  små 

korrigeringar den.  Det är viktigt för mig att respektera hennes integritet och varsamt 

hantera hennes berättelse. Analysen har hon inte att fått läsa innan uppsatsen blev klar 

eftersom jag anser att det skulle riskera att bli oetiskt att analysera tillsammans med henne. 

Min berättare har rätt att slippa analysera sitt liv tillsammans med mig som forskare. Jag är 

inte en terapeut som träffar henne i en terapeutisk situation. Jag anser också att jag har rätt 

till min integritet som forskare.  

I min analys har jag strävat efter att ej analysera för djupt i min intervjupersons liv, utan 

mer att ha en reflekterande och filosofisk hållning. Jag har i mitt arbete avsett att välja 

teorier med varsamhet, teorier som kan användas för att öka förståelsen kring sambandet 

kropp, själ och sammanhang vid självskadebeteende.  

 

För mig är det en självklar förutsättning att min intervjuperson har lämnat sitt 

självskadebeteende bakom sig, något annat vore inte etiskt försvarbart. Då undersökningen 

omfattar en livsberättelse och ett svårt och komplicerat ämne så har jag noga funderat kring 

tillvägagångssättet med intervjuerna och studien. Jag har planerat att träffa min berättare 

före och efter intervjuerna. Jag har velat intervjua under tre tillfällen eftersom jag inte velat 

forcera något. Jag informerade också min intervjuperson om att hon när som helst kunde 

avbryta en pågående intervju. Att träffa henne efter att intervjuerna är klara känns viktigt 

så att vi kan prata om det vi har gjort tillsammans och avrunda på ett bra sätt.  

Inför intervjuerna beaktade jag också möjligheten att intervjusituationen kunde komma att 

likna en terapeutisk relation eftersom jag skulle ha långa intervjuer med samma person. 

Mitt huvudmål har varit en forskningintervju och förvärvande av kunskap. Ämnets 

dignitet, livsberättelse som narrativ metod och främjande av närhet och dialog i delad-

förståelsemodellen, skulle ha kunnat göra att en terapeutisk relation lättare uppstod. Min 
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intervjuperson går i terapi vilket har känts bra att hon har stöd ifall intervjuerna har väckt 

känslor som hon har behov av att bearbeta.  

 

 

5. Resultat 
 

5.1. Livsberättelsen 
 

 
Karin (fingerat namn) växte upp i en mellanstor svensk stad. Hon är yngst av flera syskon. 

I familjen var det viktigt att vara bra på någonting, det räckte inte med att bara vara. 

Föräldrarnas vänner var alla människor som lyckats på olika sätt. I Karins första skola blev 

hon svårt mobbad, både psykiskt och fysiskt. Mobbingen pågick under flera år och den har 

satt djupa spår; ”mitt självförtroende var totalt nedbrutet, det var nog där som det 

stabiliserade sig att jag inte med mitt jag får ta plats på något sätt”. Karin retades ofta för 

sitt hår; ”du är ful, du är som ett får” osv. Hon blev ofta slagen och ”rasterna gick mest ut 

på att gömma mig”, och i slutet på femman under en två-veckors period blev Karin utsatt 

för en ”lek” som gick ut på att strypa henne tills hon svimmade. Detta skedde på baksidan 

av skolgården dit lärarna aldrig gick.  

Karin försökte i början att berätta om mobbingen för sina föräldrar men hon blev inte sedd 

av dem. Mamman sade: ”äh, bit tillbaks” eller ”dom drar dig i håret för att dom gillar 

dig”. Det blev svårt för Karin att förstå hur människor behandlar varandra och hur olika 

sociala koder fungerar. Det blev Karins ansvar att själv hantera sin skolsituation och hon 

slutade att försöka berätta ”det blev ju mitt ansvar, det var ju jag som skulle bita ihop. Jag 

tyckte att jag gjorde fel hela tiden och det ville man ju inte komma hem och berätta sådär”. 

Mamman ringde skolan vid något tillfälle men fröken sade ”Karin är så populär” och fram 

till femman så valde föräldrarna att tro på det. När Karin var 13 år klippte hon av sig sitt 

hår, ”Jag tyckte då att det var roten till det onda liksom, mitt jävla hår /---/ alla vuxna var 

liksom såhär `åh, du ser ut som en ängel´ och sen kommer jag till mina jämnåriga där det 

var det som förgiftade hela mitt liv och var det värsta tydligen för det var det jag blev 

slagen, strypt och retad för /---/ det blev så svårt när det blev så dubbelt”. Karin ville 

också hellre vara med killarna och spela fotboll och tänkte att hon skulle se mindre tjejig ut 

i kort hår. Hon tänkte också att klippningen skulle göra att hon ej blev retad mer. För Karin 
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blev det också en självdestruktiv handling; ”det var någon slags förnedring i att klippa av 

mig håret, det kändes som en stympning nästan”.  

Till slut förstod mamman att allt inte stod rätt till efter att Karin varje morgon började säga 

att hon inte ville gå till skolan. En morgon när Karin stod i duschen kom mamman in och 

sade att hon inte behövde gå till den skolan mer. Karin slutade men minns inte vad som 

hände resten av terminen. Karin började i en ny skola och hon var inte längre mobbad. Där 

gick hon sexan till nian och Karin upplever att hon fick det bättre där. Hon blev också 

respekterad för att hon var duktig i skolan. Karin berättar att hon mådde ganska bra genom 

hela högstadiet, men hon berättar också att det var under den perioden som hon skadade sig 

själv första gången när hon var 14 år; under en praoperiod praktiserade Karin i en 

förstaklass där det fanns mobbingtendenser ”jag kände mig väldigt maktlös /---/ som om 

jag inte dög särskilt bra där, det påminde mig om hur det var i min gamla skola /---/ jag 

ville inte komma ihåg det och det blev nog som en krock i mig”. En kväll när Karin kom 

hem slog hon upp ett enormt blåmärke i ansiktet jag bara slog och slog /---/ jag var som i 

trans”. I två timmar höll hon på och gjorde illa sig själv och hon trodde att hon blivit 

”skogstokig”. Flera gånger efteråt slog hon upp blåmärket för att hålla det vid liv; ”när jag 

såg mig själv i spegeln och  såg det då uppsvällda, helt deformerade ansiktet, det kändes 

som det där är jag, så ser jag egentligen ut. Det kändes inte som nu har jag ett blåmärke 

och är defekt, utan det är såhär jag ser ut och i vanliga fall är jag defekt. Det skulle vara 

ett Kains märke, det ska synas att jag är fel och ful /---/ det ska synas att jag är märkt, det 

är någonting jag inte får gömma”. När folk efteråt frågade vad som hänt sa Karin att hon 

varit med om en olycka och hon fick uppmärksamhet på ett sätt som hon aldrig tidigare 

hade upplevt. Folk frågade hur hon mådde, oroade sig för hennes skull och hon kände att 

hon blev tagen på allvar.  

 

Efter nian började Karin på gymnasiet och skolarbetet var centralt i hennes liv. Hon 

pluggade många timmar om dagen och hon blev mycket duktig; alla ville ha henne med i 

sina grupparbeten. Karin upplevde att ”allting funkar bara jag är högpresterande, bara jag  

utför något till det yttersta hela tiden”. När hon var 16 år fick hon en ögoninfektion. Detta 

gjorde att Karin fick mycket ledig tid och hon började att må psykiskt dåligt. För att 

distrahera sig började hon att träna hårt och äta mindre. Hon utvecklade anorexi och 

började att rispa sig i armarna. Ingen av föräldrarna var något stöd i hennes svåra 

situation;”Mamma  har alltid mått dåligt själv och varit besvärad av sin egen barndom /---
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/ hon blev så betyngd av att jag mådde så dåligt, så hon mådde nästan sämre än jag och 

vände sig undan”. I hemmet var mamman alltid den svaga som det skulle tas mest hänsyn 

till. Karin berättar att pappan kunde vara rak, vettig och charmerande mot människor men 

att han också var väldigt sträng och  bestämd. När Karin senare började i terapi började 

förträngda minnen av faderns sexuella övergrepp dyka upp, minnen som är svåra för 

henne. Övergreppen  pågick mycket ofta under hela Karins uppväxt; jag  dissocierade 

jättemycket då, jag stängde av hela mig, jag var inte där, jag försköt det”. Karin berättar 

att när hon blev inskriven på ungdomspsyk så skrev pappan ett brev till henne och han 

skrev ”om  det på något sätt dyker upp att jag är skuld till att du mår så dåligt så tar jag 

livet av mig”. Brevet satte gränser för Karin för vad hon kände att hon kunde prata om, och 

det var först hos sin terapeut som hon började kunna prata om vad föräldrarna på olika sätt 

utsatt henne för.  

 

Till slut kunde inte Karin gå i skolan och hon blev inskriven på ungdomspsyk. Där släppte 

hon på spärrarna kring att skada sig; hon slog sig, skar sig själv och hon fick sy för första 

gången. Dock gick hon inte längre ned i vikt. Efter ett års inläggning blev hon flyttad till 

ett ungdomshem, något som hon var deprimerad länge för; ” på sjukhuset fanns det ju ett 

hopp om att det var temporärt, att möjligheten att bli utskriven fanns /---/ nu skulle jag 

flytta till en institution där jag skulle bo i flera år”. På HvB-hemmet blev 

självskadebeteendet värre och allvarligare; hon skar sig djupt med rakblad (fick ofta sy 10, 

11 stygn), och hon började också att bränna sig själv. Karins armar är täckta av ärr efter 

stora brännmärken och alla skärskador. På hemmet fanns fler ungdomar som skadade sig 

och det gick små moden i sättet att skada sig, man såg vad andra gjorde och så gjorde man 

likadant. Karin berättar; ”om det var någonting som fått stor uppmärksamhet av 

personalen så blev det nästan alltid en trend, alla började att göra det /---/ alla ville ha 

personalens uppmärksamhet, speciellt dom av personalen som var populära /---/ 

personalrummet var magiskt dit fick man komma när man hade skadat sig, annars var det 

en sträng gräns vid tröskeln”. När Karin var 19 år flyttades hon abrupt till vuxenpsyk. 

Överflyttningen blev för Karin traumatisk. Självskadebeteendet accelererade och hon 

beskriver den tiden som den mörkaste i sitt liv. Hon skar sig så mycket som hon kunde, 

hon slog sig själv och hon började att klippa i sig själv. Det sattes punktbevakning och LTP 

på Karin men hon lyckades ideligen rymma; jag rymde inte för att bli fri utan för att hitta 

ett ställe där jag kunde sitta och skada mig”. Oftast rymde hon ned i sjukhusets kulvertar i 
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källaren. Karin har inga minnen av sina föräldrar alls under den perioden. Sen följde en tid 

då Karin åkte in och ut på olika behandlingshem. Ibland blev hon tillbakakörd till psyket 

om hon konstaterades som för sjuk. Hon bytte också mellan olika avdelningar på psyket. 

På ett sjukhus jobbade en vårdare som utsatte henne för ett våldtäktsförsök vilket var 

mycket traumatiskt. Han fick sedan sparken. En överläkare har betytt mycket för Karin och 

den läkaren var den som såg till att hon fick komma till en terapeut. Karin beskriver 

läkaren; ” hon var väldigt klar och rak med allting /---/ och mitt i allt kaos så var det 

skönt”.  

När Karin började i terapi så var det en avgörande vändpunkt i hennes liv. Från början 

dömde Karin ut terapin och tänkte att det inte alls skulle fungera, men hon gick ändå dit. 

Från början åkte hon dit med en vårdare eftersom hon inte fick åka själv. Karin berättar; 

jag kände att jag orkar inte sitta här och prata med den här `nissen´ så jag var ganska 

uppkäftig och bara satt där och hade det tråkigt /---/ jag försökte protestera i min 

halvpubertala inställning att inte vilja, inte göra och sådär /---/ jag var hela tiden beredd 

på att han skulle dra i alla fall”. Från början fungerade inte terapin så bra, Karin fick 

jättemycket ångestattacker och bara satt och hyperventilerade. Hon svimmade vid något 

tillfälle. Efter ett tag förändrades terapin. När första sommaruppehållet kom tyckte Karin 

att det var jättejobbigt och hon fick mycket självmordstankar. Hennes terapeut föreslog att 

hon skulle skriva dagbok som han sen kunde läsa när de påbörjade terapin igen ”så att du 

känner att du ändå har kontakt så länge”. Efter sommaren så fortsatte de med denna 

metod tillsammans; varje vecka sedan dess skriver Karin ned saker som hon vill ta upp i 

terapin. Därefter läser terapeuten upp det för henne och sedan pratar de om det skrivna. Det 

blev bra för Karin att i lugn och ro sitta hemma och skriva ned det hon ville berätta.  

 

Under denna tid hade Karin också utvecklat bulimi; en dag föreslog terapeuten att Karin 

skulle skriva ned precis hur det går till när hon kräks. Då sade Karin; det kommer att bli 

jätteäckligt, snor och slem och blod och allt vad det är”. Terapeuten svarade ”Ja, jag får 

väl bita ihop”. Karin gick hem och skrev ”varenda jävla detalj”. Gång på gång efter det 

bad terapeuten henne att skriva om detta, hon skrev om den äckliga proceduren; ”man 

provocerar kräkningen med handen, det skaver alltid, det blir sår och magsyran fräter 

upp, kräkmuskeln blir bedövad och man får stoppa ned halva armen för att det ska komma 

upp någonting /---/ jag kunde stoppa i saker”. Till slut blev Karin så trött på allt det 

äckliga och hon kände att hon lyckades skriva om det istället för att behöva göra det. Till 
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slut tappade hon behovet. Sen gjorde de samma sak med skärandet, terapeuten sade till 

Karin; ” nu skriver du precis hur det går till när du skär dig, vad du gör, hur du ser ut, hur 

det känns och allt sånt”. Karin berättar att ” det är nog de vidrigaste texterna i Sverige”. 

Successivt försvann Karins behov av att skada sig själv. Hon är mycket verbal och duktig 

på att skriva och hon tyckte också att det var kul att få skriva och jobba med texterna. Idag 

är Karin vuxen, bor ihop med sin pojkvän och hon har vänner sedan några år tillbaka. Hon 

har ett antal olika intressen och snart tar hon studenten. Hon går fortfarande kvar hos sin 

terapeut och skriver varje vecka. Under åren har hon fått lite stöd av sina föräldrar och sina 

bröder men några kvinnliga släktingar upplever Karin att hon fått stöd och förståelse av 

genom åren. Karin har lyckats förändra sitt liv.  

 

 

5.2. Frågeställningarna 

 
Hur upplevde berättaren sig själv och sin kropp i samband med självskadandet? 

 

När Karin skar sig så uppfattade hon sin kropp mer som en sak, det var inte sig själv hon 

skar i, det kunde lika gärna ha varit en pinne;  

”/---/ jag kopplade bort att `det här är min arm som jag sitter och skär i´ utan det 

blev helt fristående saker /---/. Det blev inte så ”jag skär i min arm och det gör ont 

i mig” utan ”jag skär, det gör ont och här är en arm”.  

 

Karin upplevde att hennes kropp var någon slags materia, någon slags konsistens, och inte 

en riktig och levande kropp. Hon upplevde kroppen mera som en utväxt på sig själv, ett 

icke-jag.  

” /---/det blev ännu mer icke-jag i och med att jag kunde slå och puckla på den och 

jag kände inte att det var nåt stopp för det. Det enda jag visste när jag gjorde det 

var att `så här gör inte vanliga människor´ men i och med att jag kunde göra det 

så kändes det ännu mer som om det var en organism som hade hängt sig på mig 

som en amöba. Det kändes inte som om det var jag /---/ i och med att jag kan göra 

det så måste ju det betyda att det är något konstigt...att det är något fel med min 

kropp”.  
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I samband med pappans sexuella övergrepp så lärde sig Karin att tänka bort sin kropp. Hon 

upplevde att hennes kropp var död. Att skära sig blev ett sätt att se att hon verkligen levde 

och existerade. Hon tänkte att eftersom det gör ont och blöder så kan det inte vara död 

materia. Hon skadade sig för att återuppväcka kroppen och göra den mindre främmande. 

Karin berättar;  

” /---/ att skära sig så man blöder blir ett sätt att se hur man ser ut på insidan. 

Blodet rinner ju ändå i min kropp och på nått mystiskt sätt kommer jag då förstå 

mer...någonting var det ju man försökte greppa och förstå genom att jag gjorde om 

det hela, hela tiden, ritualmässigt...”.  

 

För Karin blev självskadandet något tryggt och konstant, något som hon kunde ha kontroll 

över;  

”/---/ det här gav framför allt `det här kan jag, det här vet jag hur man gör´, `det 

här är min handling och det är bara vi två som gör det här´. Jag har aldrig skurit 

mig i närheten av någon annan, det var väldigt privat.  Jag kunde ofta stå och 

prata högt med mig själv när jag skar mig, nästan som att det var själva den 

destruktiva handlingen fanns med i rummet som någon slags andra person som jag 

kunde samtala med `nu gör vi såhär, lite mer, lite mindre´. Det blev en väldigt 

intim konversation /---/ på ett sätt blev det också det enda sättet som jag 

överhuvudtaget vågade närma mig min kropp och mig själv eftersom jag var så 

äcklad av det. Det var nästan enda gången som jag verkligen tittade på mig själv; 

jag kunde stå och titta på min arm i närbild eller vad det var som jag nu skadade. 

Det var enda gången som jag umgicks med den kroppsdelen annars var jag så 

mycket bara ett huvudet som gick omkring och förnekade allting”.  

 

Karin beskriver självskadandet som ett behov hon hade att få visa sin smärta och hur hon 

egentligen kände;  

” /---/ det var ett behov jag hade, det ville jag göra /---/ när jag mådde dåligt, om 

någonting hade hänt, bara någon smågrej och jag inte lyckades berätta det eller 

inte lyckades prata eller inte lyckades få kontakt med någon på avdelningen, då 

blev ju det behovet att uttrycka det här helt övermäktigt. Det kändes som att vara 

kissnödig fast på ett psykiskt sätt...det funkade inte förrän jag hade gjort det där, 

det var ett behov som var helt djuriskt”.  

 30



Karin beskriver hur hon till slut tappade behovet av att göra sig illa när hon i terapin fick 

skriva om sina upplevelser;  

” /---/ det är bara så jävla vidrigt och äckligt och alla infektioner och vad som 

händer och hur man blir behandlad på akuten när de vägrar att sätta bedövning, 

när de syr fel och ska ta upp det igen och är arga och sliter och håller på. Till slut 

blev det också för mycket. Jag kände att jag hade gjort nog, jag fick mjölka ut allt 

som fanns om det och till slut så fanns ingen näring kvar /---/ det finns inget kvar 

att utforska, det finns inget kvar att hämta”.  

 
 

Fyllde olika sätt att skada sig olika funktioner för berättaren? 
 

Karin berättar att de olika sätten att skada sig inte direkt representerade olika saker, även 

om sätten skiljde sig från varandra. Hon beskriver att hon kunde tröttna på att hålla på med 

samma grej hela tiden och att hon ville variera sig;  

” /---/ jag tröttnade väl på metoden och tyckte väl att det inte gjorde lika ont 

längre, för jag ville att det skulle göra ont. Det blev tjatigt att sitta och göra 

samma grej hela tiden...det var spännande att pröva /---/ jag sökte också kicken 

av att bara göra det, och kunde jag allt fram och baklänges så blev det heller inte 

samma kick”. 

 

Karin beskriver att bulimin var det som var obehagligast och att det var det som syntes 

minst av alla självskador. Det var obehagligast för att Karin kunde göra det hur många 

gånger som helst utan att någon såg det. 

” /---/ det var 50 gånger jobbigare att ha bulimi än anorexi. Anorexi såg ju alla, 

man var ju sedd hela tiden...inte en jävel ser att man har bulimi. I vårt samhälle så 

ses det lite vackert och flott att svälta sig, men att frossa som bulimi kan jämföras 

med, har varit en dödssynd i alla tider. /---/ Det blir en ritual, det är inte för att 

man är väldigt hungrig som man blir bulimisk utan det är beteendet, man behöver 

ritualen, man behöver det maten kan ge. Man fyller kroppen med någonting och att 

kräkas upp det blir som en slags rensning /---/ jag tyckte att själva hetsätningen 

var jobbig men det var nödvändigt för att ha något att kräkas upp. Det var själva 

kräkningen som betydde något...att rensa sig själv på allt skit”.  
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Karin beskriver att hon kunde vara ganska fixerad vid själva såret. Det var viktigt hur det 

såg ut och vad som hände med det även efter själva skadetillfället. Såret bars som en 

varningsskylt och skulle synas på de mest effektiva sätt. Hon ville att såret skulle väcka 

någon fråga. 

” /---/ jag ville väl att det skulle väcka någon sorts undran i folk över hur det där 

kunde ha gått till och också någon sorts skräck... att dom skulle bli rädda för mig 

på nåt sätt. Jag var rädd för mig själv i med att jag kunde göra allt det mot mig 

själv. Det var ju obehagligt att veta att jag är kapabel att göra så här mot en 

mänsklig varelse. /---/ jag kunde byta metodiskt. Brännskador syns ju mycket mer, 

de blir så mycket mer ytligare än skärsår och dom stannade kvar mycket längre. 

Det blev ofta komplikationer, med infektioner, och /---/ så länge jag hade ett sår 

och det var kvar, så behövde jag inte göra några nya sår. Då gilldes det som 

skada. Därför var det alltid väldigt obehagligt när såren läkte ihop för då visste 

jag att snart måste jag skada mig igen”.  

 

Karin beskriver den avancerade proceduren med att sitta och bränna sig. Hon höll ett mynt 

med pincett, värmde det med en tändare och sen när myntet var jättevarmt så tryckte hon 

det mot huden. Karin berättar att det var något som gick förlorat när såret läkte, för så 

länge som såret var öppet så fanns det någon slags aktualitet i hennes smärta; 

”/---/ jag kan fortfarande känna smärtan om någon nu kommer och säger ´det där 

var ju längesedan´ bara för att dom inte är öppnade, dom är inte rörda 

längre...men jag mår fortfarande inte bra tidvis. Jag vill inte bli glömd för det. /---/ 

jag var rädd för att inte längre bli tagen på allvar när jag inte hade sår längre. Då 

kunde alltid någon komma och säga `nu är det bättre med Karin för att såret har 

läkts, då måste hon ha läkt på insidan med´. Fast det inte var så, jag var 

fortfarande sårig på insidan. Jag blev rädd att någon skulle tro att `nu kan vi 

släppa ut dig och nu behöver du inte tas hand om mer´/---/ att bli utskriven (på 

psyket) var alltid ett hot och därinne kunde jag definitivt skada mig bara för att ha 

en garanterad plats kvar i vården, bara för att ingen skulle sparka ut mig och tro 

att jag var bra. Folk tror inte alltid på en när man säger att man mår dåligt...det 

är när det syns som man har en garanti på det”.  
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Karin beskriver också hur omgivningen såg och reagerade när hon skar och brände sig, till 

skillnad från bulimin; 

” /---/ när man gör det (skär sig) så händer det grejer, då kommer folk och frågar 

hur man mår. Då kommer en syrra och kanske tar i en för första gången på en 

vecka. Då får man extravak och då ser någon till en den kvällen. Man får en slags 

belöning”. 
 
 

Var självskadandet ett sätt för berättaren att ge uttryck för det inre på kroppens synliga yta? 

 
Karin beskriver att självskadandet var ett sätt att uttrycka en psykisk smärta som hon inte 

lyckades uttrycka på något annat sätt. Hon beskriver också en djup förtvivlan; 

” /---/ men det var inte så att jag satt och tänkte `nu är jag så jävla arg så att jag 

skär mig´, jag kunde inte känna att jag var arg överhuvudtaget. I sådana fall hade 

jag ju sagt det eller varit arg istället. /---/ När jag skar mig så kände jag alltid djup 

förtvivlan och sorg och allt sånt där...men jag tror att det bottnar i ilska som jag 

aldrig, aldrig fick uttrycka. Hemma till exempel...jag smällde aldrig i en dörr ens 

eller höjde rösten eller någonting”. 

 
Karin tycker att det var lättare under självskadandet att förstå vad kroppen symboliserar i 

relation till andra än sig själv. 

” /---/ kroppen är det som syns...för det jag har ihop med andra med min kropp det 

handlar nästan alltid om kontakt men mot mig själv så blev det så väldigt mycket 

mer komplext”.  

 

Karin berättar att hon tror att hon behandlade sin kropp som hon behandlade sig själv inuti;  

”/---/ tycker man inte om sig själv helt enkelt, och jag vet att jag är väldigt 

destruktiv mot mig själv i huvudet, att jag ofta går och tänker att jag är äcklig och 

ful och sådär...och på nått sätt så behandlade jag också min kropp så....i att skära 

mig, svälta mig och allt det där...Ingen kan ju se hur jag tänker, men går man 

omkring med så jobbiga tankar så vill man ju att någon ska se det”. 
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Ofta efter att Karin skadat sig kunde hon skämmas över vad hon gjort och hon tyckte att 

det var pinsamt. Hon gick inte runt och visade upp sina skador med uppkavlade ärmar. 

Men hon hade en längtan. 

” /---/ det var en tillfällig tanke precis när jag brände mig eller skadade mig /--/ 

och då hade jag sådana fantasier om `räddningen´. Det har jag alltid haft...att 

någon skulle se det och komma och rädda mig, se mig `oj, nu gör vi det här, vi 

tar hand om dig, kom här och sov hos mig´ det skulle bli så jättetryggt och 

moderligt och bra. Men så är det ju aldrig, det insåg jag alltid när jag hade 

skadat mig färdigt. Då tyckte jag att det var pinsamt och då ville jag dölja det. 

/---/ Det var pinsamt att jag hade fantiserat om att någon skulle komma och se 

och bry sig och någon skulle ta hand om mig”.  

 

Karin berättar om vikten av att få upprättelse; 

”/---/ när folk svarar på det jag uttrycker med någon sorts ilska och ger mig någon 

sorts upprättelse, då känns det bra. Det är då det känns som `jag behöver inte 

skära mig utan det här hade vi kunnat prata om istället´. När någon hjälper mig 

att sätta ord på det som jag egentligen vill uttrycka, det är då...jag vet inte...jag 

tror att en del är rädda för att man då ska tänka `ah nu kommer jag att skära mig 

ännu mer för det här funkar väl´ men jag tänker inte så. När det har hänt har jag 

bara känt `nu behöver jag inte göra så här mer, nu kan vi prata om det´... sen har 

det inte alltid funkat...”.  

 

När Karins behov av att skada sig avtog så hände det att hon kunde skada sig vid vissa 

tillfällen. 

”/---/ det blev mer och mer sällan och till slut så bara ...sista gångerna var när 

jag var tvungen att byta läkare plötsligt eller sådana grejer. När en 

grundkontakt som jag haft länge bara helt oförberett ryktes bort. Jag hade kvar 

kontaktperson i öppenvården....det skulle bli nedskärningar och de skulle sluta 

och jag kände mig väldigt sviken...jag har ändå haft 30 kontaktpersoner... Då 

hände det sista gången att jag gjorde illa mig när en sån grej hände”.  

Att skada sig var också ett sätt för Karin att sätta en massa varningsskyltar utanpå sig själv. 

Hon ville skrämma iväg alla halvhjärtade människor. Hon tänkte att de som orkade stå 

kvar efter att ha sett alla varningsskyltar måste mena allvar. Karin ville inte att någon 
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skulle börja engagera sig för att sen inte orka finnas kvar. Karin beskriver att om hon väl 

öppnade sig för någon och den sen sprang iväg, då skulle det bli ett mardrömsscenario. 

Karin berättar; 

”/---/ jag försökte antyda hur jag ser ut på insidan redan på utsidan /---/ visar jag 

insidan så blir det väldigt sårbart. /---/ öppnar jag dörren för någon så kan ju den 

också gå in. Jag ville väl att någon skulle komma in, någon som inte blev 

rädd...sen blev det helt extremt med alla varningsskyltar. Till slut så var det ju 

ingen som kunde komma in och jag bet väl ifrån så hårt så det var ingen som 

orkade - jag gick undan, pratade inte med folk, hörde inte av mig till folk. Jag var 

sur, butter och instängd med alla medel”. 

 
 

Vilken roll spelade berättarens yttre sammanhang för hennes behov av att skada sig själv? 

 
När Karin låg på psyket så var kontakten med personalen viktig, när hon inte lyckades få 

kontakt  med någon ökade behovet av att göra sig själv illa. Hon beskriver skillnaden på att 

komma till vuxenpsyk efter att ha varit på ungdomspsyk;  

” /---/ på ungdomspsyk var det liksom som `pubertetsproblem´ som är lika 

allvarliga som vuxenproblem. Fördelen är att dom ofta går över när man kommer 

i puberteten. På vuxenpsyk där var det psykoser, där var ju folk tungt psykiskt 

sjuka och de hade varit där i trettio år. På ungdomspsyk fanns det alltid vuxna 

med ´det kommer –att –gå –bra -garanti´, men här var det inte så. /---/ jag vet att 

jag kom i på natten första gången från ungdomshemmet till vuxenpsyk, så vaknade 

jag på morgonen av att en patient hade gått in i mitt rum och stod böjd över mig 

nära ansiktet och sade att hon skulle mörda mig /---/ det var en helt annan 

stämning. Det var ingen inriktning att vi skulle bli bra eller bättre, det var bara att 

inte föra oväsen och att vi inte skulle ta tid från personalen. På ungdomspsyk om 

man mådde dåligt så kom det in någon och satte sig och pratade med en. Säger 

man det på vuxenpsyk så får man en stesolid”.  

 

Karin beskriver att personalen på psyket ofta svarade på hennes sätt att utrycka sin smärta 

med irritation. 

” /---/en del svarade klart med irritation, det var nog väldigt vanligt tyvärr /---/ det 

var väl ett sätt att bemöta det när dom inte visste hur de skulle reagera. Tyvärr var 
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det oftast så och det gjorde att jag blev ännu mer förtvivlad och kände mig ännu 

mer dum, ful och äcklig ”.  

 

En viktig händelse som har påverkat Karins uppfattning om sin kropp var första gången 

som hon blev strypt på skolgården. Halvt medvetslös kunde hon känna när de flyttade 

hennes kropp och hon  kände det som om hon inte var där – kroppen kändes som en svulst 

som måste bort. Det var speciellt två pojkar som retade Karin mest i skolan och hon 

berättar att de fick henne att hata sin egen kropp och sig själv. I hemmet var det inte bara 

pappan som ville ha tillgång till Karins kropp. Mamman blev ledsen när Karin inte ville 

kramas och då kände Karin sig tvingad att krama sin mamma. 

”/---/ jag höll mig undan och jag vet att hon blev jätteledsen över det. Jag försökte 

krama henne i alla fall och blev äcklad av det. Jag kände mig som någon slags 

prostituerad. /---/ jag ville inte ha så mycket fysisk kontakt med henne./---/ jag 

vågade ju inte säga ifrån till min föräldrar på något sätt. Det enda jag kände att 

jag vågade göra mot mamma var att i alla fall inte hålla på och röra vid henne. 

Det var väl så jag uttryckte att jag inte tyckte om dom”.  

 

Från och med att Karin blev inskriven har hon i princip inte rört vid sina föräldrar och det 

blir jobbigt för Karin när mamman idag försöker `våldskrama´ sin dotter; 

” jag kan bli jätteupprörd och börja gråta `tror hon att hon kan våldföra sig på 

mig och sen så ska allt bli bra´. Hon gör bara det och kan inte förstå att jag har en 

egen vilja. Det är bara hon och hennes kram som gäller”.  

 

Karin känner sig äcklad vid tanken på att röra sina föräldrar 

” /---/ först skadar ni mig så mycket på ett sätt rent psykiskt och pappa och sådär, 

och sen ska ni helt plötsligt ha en kram. Det funkar inte så. Man kan inte först 

överge någon och sen vilja att den ska komma och krama. Sen känner jag att det 

är så många som har gett sig på Karin, jag är trött på att ha dubbla roller, jag vill 

inte ha kramar av dem som också har skadat mig. Jag stänger dom ute från det 

helt enkelt...ger man inte det ena så får man inte det andra”.  
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Det yttre sammanhanget var viktigt för Karins uppfattning om sig själv och sin kropp.  

” det svåraste för mig var just splittringen i hur min kropp blev behandlad, 

skillnaden på skolan och hemma. I skolan blev jag väldigt bryskt behandlad, 

slagen, strypt och hela den grejen....och sen komma hem, som ett vanligt barn på 

ett normalt sätt - och sen nattetid bli felbehandlad av min pappa. Det var de här 

tvära vändningarna, det gjorde att jag aldrig kunde relatera till min kropp. I 

skolan var den vidrig, på eftermiddagen hemma var den bra och på kvällarna så 

skulle den inte finnas alls, då var den bara skam och skuld. Jag skulle växla hela 

tiden och jag fick aldrig växa upp i någon uppfattning av min egen kropp. Den 

byttes hela tiden beroende på vart jag var. /---/ så ska man inte behöva känna om 

sig själv att man hatar sig själv...att ständigt aldrig veta sin plats, aldrig veta vart 

man står utan stå på helt olika ställen på stegen -  om man är i skolan, hemma 

eller ligger och sover i sin säng”.  

 

 

6. Analys 
 

6.1. Tidigare forskning 

 

Orsaker 

Resultaten i denna undersökning visar på klara kopplingar till tidigare forskning. Karin har 

berättat om en barndom fylld av ensamhet, mobbing och sexuella övergrepp. Hon har inte 

blivit sedd av sina föräldrar; mamman var för upptagen av sig själv och sina problem, och 

pappan utsatte Karin för ett svårt trauma. Karin har berättat om att hon dissocierat för att 

överleva i samband med olika övergrepp, dels vid de sexuella övergreppen men också i 

samband med mobbingen. Socialstyrelsen (2004) skriver att traumatiserade barn ofta 

dissocierar för att försvara sig och överleva, speciellt om det skadats av sina föräldrar. 

Detta stämmer in på de erfarenheter som Karin har. Karins berättelse visar genomgående 

på en stor ensamhet och maktlöshet. Hon har berättat om att hon skurit sig för att ha en 

garanterad plats kvar i vården i rädsla för att ej tas om hand om mer. Hon misshandlades 

både psykiskt och fysiskt i skolan i flera år utan att någon vuxen ingrep. Hon fick ensam ta 

hand om sin skolsituation. Forskningen visar att upprepade fysiska angrepp som barn har 

svårt att försvara sig emot kan leda till en lagring av aggressivitet som sen i tonåren riktas 
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mot den egna kroppen. Karin berättar att hon aldrig kunde känna sig arg men att hon tror 

att skadandet bottnar i en ilska som hon aldrig fått eller kunnat uttrycka på något annat sätt. 

Hon har varit utsatt för upprepade fysiska angrepp vilket kan ha lett till en lagring av 

aggressivitet. Forskningen visar på ett starkt samband mellan ätstörningar och 

självskadebeteende vilket också bekräftas i Karins berättelse.  

 

Resultatet visar inte på någon direkt koppling till den centrala boken Rädda Ofelia (Pipher, 

1998). Karin har berättat att hon hellre ville spela fotboll med killarna och att hon ville se 

mindre tjejig ut med kort hår. De mer djupgående orsakerna till att hon klippte sig var att 

hon blev mobbad för sitt hår och att det blev svårt för henne med dubbla budskap. I skolan 

blev hon kallad ”får” och hemma ”åh, du ser ut som en ängel”. Karin var 13 år när hon 

klippte av sig håret och 14 år när hon slog sig första gången. Pipher menar att det är när 

flickor inträder i puberteten som det innebär en stor yttre press på dem, att det är då de 

delvis tvingas utveckla ett falskt själv. Det är när Karin inträder i puberteten som hon 

börjar att ge sig på sin kropp, men berättelsen visar inte att orsaken är den som Pipher 

menar. Det är inte samhällets press på Karin att pressas in i en kvinnoroll som gör att hon 

skadar sig. Berättelsen visar snarare på övergrepp och emotionell försummelse som orsak.  

 

Funktioner 

Även när det gäller självskadandets funktioner för individen så visar resultatet på klara 

kopplingar till tidigare forskning. Självskadandet har fyllt många funktioner för Karin; hon 

skadade sig för att återuppväcka kroppen och göra den mindre främmande – när det blödde 

och gjorde ont så upplevde Karin att kroppen inte bara var död materia. Hon har också 

beskrivit att hon ville se hur hon såg ut på insidan. Självskadandet var en trygghet och 

något konstant. Hon kände att hon hade kontroll. Genom skadandet vågade hon närma sig  

sin kropp och sig själv, det var då som hon vågade titta på sin kropp. Självskadandet var 

också ett sätt för Karin att få visa sin smärta som hon kände inombords, en funktion som 

frekvent nämns i tidigare forskning. När Karin inte lyckades ge uttryck för den inre 

smärtan verbalt så ökade hennes behov av att skada sig. Forskaren Rami Rao menar att 

självskadebeteendet ofta är ett rop på hjälp, att självskadarna innerst inne vill att 

människorna i deras omgivning ska se igenom fasaden och förstå att de bär på en stor 

smärta. I Karins berättelse framgår att hon haft en längtan att bli sedd i sin svåra situation; 

såren skulle väcka frågor och hon drömde om `räddningen´ och om ett tryggt 
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omhändertagande. Resultatet visar på vikten av att få upprättelse av andra människor – 

Karin beskriver att när någon hjälpt henne att sätta ord på det som hon egentligen har velat 

uttrycka så har behovet av att skada sig minskat. För Karin fyllde skadandet också en 

funktion av att få uppmärksamhet och omvårdnad av andra, något som nämns i tidigare 

forskning.  

 

När Karin slog sig själv första gången så har hon beskrivit det som att blåmärket i ansiktet 

skulle visa att det skulle synas utanpå hur hon kände sig inombords. Litteraturen visar att 

självskadandet kan vara ett sätt för individen att försöka få sitt yttre att överensstämma 

med upplevelsen av sitt inre. Litteraturen visar också att självskadandet kan vara ett sätt för 

individen att kommunicera till sin omgivning, vilket också bekräftas i Karins berättelse. 

Hon berättar själv att det hon hade ihop med andra med sin kropp i samband med 

självskadebeteendet nästan alltid handlade om kontakt. Vad det gäller bestraffning som 

funktion för självskadebeteende så har det inte direkt bekräftats i resultatet. Karin upplevde 

sig  som ful, äcklig och fel och att hon också behandlade sin kropp så, men det framgår ej 

att det var konkret bestraffning.  

 

 

6.2. Vändpunkter 

 

Som nämns i metoddelen så definieras vändpunkter i en livsberättelse som de kriser eller 

avgörande händelser i en människas liv, då livet ställs på sin spets (Johansson, 2005). 

Berättelsen visar att en mycket avgörande händelse för Karin i hennes liv är när hennes 

terapeut föreslår att hon ska börja skriva dagbok för att sedan använda det skrivna 

materialet i terapin. Att Karin gång på gång och med egna ord fått uttrycka sig om sin 

självdestruktiva verklighet, och att hon fått göra det under lång tid tillsammans med en 

person har fått henne att sluta skada sig själv. Hon berättar att hon lyckades skriva om sitt 

skadebeteende istället för att behöva göra det. En händelse som påverkat Karins 

uppfattning om sin kropp var när hon blev strypt på skolgården för första gången. Hon 

dissocierade och kände att hennes kropp var en svulst som måste bort. Olika vändpunkter 

som Karin berättar om och som var avgörande för henne var när hon klippte av sig håret, 

slog sig själv för första gången och när hennes mamma en morgon meddelade henne att 

hon ej behövde gå till skolan mer.  
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En annan vändpunkt var när hon fick en ögoninfektion – det var i samband med det som 

hon utvecklade anorexi och började att rispa sig själv i armarna. Inskrivningen på 

ungdomspsyk blev avgörande – det var början på många år inom vård och behandling. 

Pappans brev till Karin var en avgörande händelse som satte gränser för henne vad hon 

kände att hon kunde prata om. Pappans hot om självmord begränsade Karins 

handlingsutrymme.  

 

 

6.3. Psykosomatik 

 

Utifrån psykosomatiskt tänkande så samverkar kroppsliga och psykiska processer med 

sociala faktorer. När själen lider av smärta så ger vi ibland uttryck för denna smärta via 

kroppen. Kroppen blir en agent för själen. Marianne Lerner menar att själen och det 

sammanhang vi lever i talar genom vår kropp. I Karins berättelse framgår tydligt att hennes 

kropp blev en agent för hennes själ. Den inre smärtan skulle synas utanpå kroppen, såren 

ökade på möjligheten att få hjälp och kontakt. Såren skulle väcka frågor hos omgivningen. 

Skadorna och ärren på kroppen skulle också vara varningsskyltar och skrämma bort dom 

som var ”halvhjärtade”, människor som inte skulle ha vågat stå kvar om Karin visade sin 

insida. Karin skadade sig för att se att hon verkligen levde och existerade, hon har beskrivit 

att när hon skar sig så att det blödde så var det ett sätt att se hur hon såg ut på insidan. 

Sammanhanget runt Karin talade också genom hennes kropp; mobbingen och pappans 

övergrepp ledde till att Karin dissocierade och blev främmande för sin kropp. Hon berättar 

att det var svårt för henne att relatera till sin kropp och hur kroppen blev behandlad på 

olika sätt i hennes olika yttre sammanhang.  

Karin har beskrivit att hennes behov av att skada sig ökade när hon inte lyckades få kontakt 

med andra människor när hon mådde dåligt. Hon berättar också att behovet av att skada sin 

kropp minskade när hon fick upprättelse och när hon fick hjälp att sätta ord på det som hon 

egentligen ville uttrycka.  

Inom psykosomatiken arbetar man med att skaffa kunskaper om faktorer inom individen 

och i hennes samspel med omgivningen som gynnar hälsa. Karins samspel med sin 

terapeut har gynnat hennes psykiska (och därmed fysiska) hälsa och utveckling, det har 

berättelsen visat. Karin har fått pojkvän och vänner som är viktiga för henne. Lerner menar 

att det är affekterna som förenar psykiska och fysiska händelser, affekterna blir en 
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förmedlare mellan kropp och själ. Affekter är en kroppslig reaktion som väcks av stimuli 

inifrån eller utifrån. För att upplevas måste affekterna omformas till psykiska händelser 

som får psykiskt innehåll och mening genom symboliseringsprocessen. Genom inre bilder, 

ord, fantasier och tankar kan en upplevelse gestaltas inom oss och i kommunikation med 

andra. Behov och starka intryck ger upphov till en inre spänning som väcker affekter, 

vilket leder till kroppsliga reaktioner och psykiska upplevelser. Om känsloupplevelserna på 

psykisk nivå omöjliggörs blir bara den kroppsliga reaktionen kvar.  

 

Hur kan detta förstås i samband med det som Karin berättat om? 

I Karins berättelse framgår att hon har haft ett stort behov av att bli sedd av människor i 

hennes omgivning, människor som skulle se hennes inre smärta. En stor ensamhet och 

förtvivlan har hon fått bära själv under sin uppväxt. Hon har också haft ett stort behov av 

att bli omhändertagen, hon har berättat om att hon skadat sig för att få vara kvar på psyket. 

Hon hade inget liv utanför psyket och hos föräldrarna väntade olika övergrepp och 

ensamhet. Hon hade inte någon vänkrets och hon var för dålig för att bo själv. En struktur 

utanför psyket fanns inte, Karin beskriver att utskrivning innebar ett hot. Karin har varit 

med om mycket svåra, starka intryck i och med sexuella övergrepp, mobbing, mammans 

brist på känslomässig närvaro och många år på olika institutioner och avdelningar. Hon har 

blivit sydd utan bedövning.  

 

Det är rimligt att anta att utifrån det Karin berättat så har hon upplevt mycket inre spänning 

som lett till mycket affekter. Affekter väcks av stimuli inifrån och utifrån. Karin har använt 

sin kropp för att uttrycka inre smärta, hon har inte haft ord, bilder etc. för mycket av det 

hon upplevt. Då hade det gestaltats inom henne istället. Känsloupplevelserna på psykisk 

nivå omöjliggjordes och då var det bara den kroppsliga reaktionen kvar. I samband med 

första gången som Karin slog sig själv så upplevde hon en stark inre spänning; hon kände 

sig maktlös när hon praoade i en klass med mobbingtendenser, yttre stimuli. Minnen av 

mobbingen hon varit utsatt för tidigare kom tillbaks och hon ville inte komma ihåg det, 

inre stimuli. Det yttre sammanhanget var också att under mobbingåren fick hon själv bära 

sin smärta. Att vara högpresterande och duktig var också viktigt i hennes  familj, det räckte 

inte med att bara vara. Det blev svårt för Karin att hantera situationen under sin praktik och 

hennes inre smärta uttrycktes via kroppen. I två timmar slog hon sig själv och hon var som 

i trans. Lerner menar att etablerandet av ett språk för känslor är grunden för en 
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differentiering mellan kropp och själ, och för en integrering av kroppsupplevelsen. Viktigt 

för en mogen, självständig individ är förmågan att uttrycka sig med ett annat språk än 

enbart det somatiska, dvs. ord för känslor, affekter och upplevelser som väcks inom 

individen. En integrering mellan kropp och själ är att kunna lyssna till sin kropps signaler 

och fånga in dem i sin psykiska sfär. Språket ger också möjlighet till en gemensam värld, 

till ett delande av upplevelser med andra. Detta främjar hälsa.  

 

Idag har Karin etablerat ett språk för sina känslor, hon kan berätta om hur hon upplevde sig 

själv, sin kropp och sitt yttre sammanhang. Genom sin terapi har hon fått möjlighet att 

kunna differentiera mellan kropp och själ, hon berättar att när hon lyckades skriva om 

självskadandet så behövde hon inte göra det längre. Det var gynnsamt för Karin att gång på 

gång få skriva ned ordagrant ”varenda jävla detalj”, att få ord för smärtan, såren, 

kräkningarna, övergreppen etc. Karin och hennes terapeut får i terapisituationen en 

möjlighet till en gemensam värld  och ett gemensamt språk. Att Karin har fått dela sina 

upplevelser med sin terapeut och att hon har fått upprättelse har gjort att hon  fått möjlighet 

att växa till en självständig individ som står på egna ben. Detta har gynnat hennes psykiska 

och fysiska hälsa. Hon har blivit sedd. En integrering mellan kropp och själ har också 

skett; Karin kan med ord uttrycka sina känslor kring när mamman vill krama henne mot 

hennes vilja. Karin kan beskriva att hon känner sig äcklad vid tanken på att röra vid sina 

föräldrar, hon känner ett obehag i kroppen att krama sin mamma.  

 
 

6.4. Kroppsuttryck 

 

Jacques Dropsy menar att kroppsligt uttryck återspeglar personligheten i dess helhet och att 

psykologiska tillstånd är bundna till kroppen som uttrycksförmedlare. Kroppen är en 

mötesplats för en inre och en yttre verklighet, formad av den ena och den andra genom inre 

tryck och yttre inflytande. Genom kroppen kan den ström passera som förenar innanför och 

utanför. Vid angrepp utifrån och vid spänning av inre konflikter kan denna ström stela och 

spärras av. Den inre och yttre världen blir då främmande för varandra, aggressiva och 

misstänksamma. Kroppen är inte bara det organ genom vilket vi handlar utan vi varseblir 

också genom den. Hur kan detta förstås i samband med det som Karin berättat om? 
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Som tidigare nämnts så har Karin berättat om att hon på kroppen försökt uttrycka hur hon 

känt sig inom sig. Kroppen användes för att förmedla det inre till det yttre. Den inre 

smärtan skulle synas utanpå i Karins yttre verklighet, en yttre verklighet med människor 

som skulle se och komma och `rädda´ henne. Varningsskyltarna på kroppen skulle 

skrämma iväg halvhjärtade människor. Det inre applicerades på det yttre. Karins kropp 

blev verkligen en mötesplats mellan inre tryck och yttre inflytande. Det yttre trycket var 

för Karin enormt; mobbing, sexuella övergrepp etc. Exemplen på yttre tryck och inflytande 

är många. Hennes kropp fanns till för andra; mamman, pappan och skolkamraterna. 

Läkarna som sydde utan bedövning lät sin frustration gå ut över Karins kropp. Hon blev 

utsatt för ett våldtäktsförsök av en vårdare. Det inre trycket var också enormt, det framgår 

tydligt i berättelsen. Vid angrepp utifrån och vid spänningar av inre konflikter stelnar och 

spärras strömmen som förenar inre och yttre av. De inre och  yttre världarna blir 

främmande för varandra. Kroppen blir en mötesplats för dessa världar. Det inre pressar på 

för att komma fram och rör sig mot det yttre. När kroppen inte kan vara en förmedlare 

mellan inre och yttre på grund av att strömmen spärrats av så stelnar den.  

 

Det finns många exempel i Karins berättelse som visar på angrepp utifrån på hennes kropp. 

Det inre trycket och inre konflikter likaså. Däremellan hennes kropp. Karin såg sin kropp 

som främmande; den var som en amöba som hade hängt sig på henne. Hon beskriver sin 

kropp som en sak, en materia och ett icke-jag. Kroppen var en svulst som skulle bort. Detta 

skulle kunna förstås som att Karins kropp var avstelnad på grund av brist på 

genomströmning. Hon berättade att hon upplevde att hennes kropp var död och  att skära 

sig blev ett sätt att se att hon verkligen levde och existerade. Hon skadade sig för att 

återuppväcka kroppen och göra den mindre främmande. Blodet var ett sätt för henne att se 

hur hon såg ut på insidan. I samband med bulimin blev kroppen ett verktyg för att genom 

påfyllnad av mat och kräkningar ”rensa sig själv på all skit”. Den avstelnade kroppen, 

verktyget, fick sår och kräkmuskeln blev bedövad.  
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 7. Slutdiskussion 
 

 

Diskussion utifrån syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån en tidigare självskadande kvinnas egen berättelse om sitt 

liv undersöka och försöka förstå hur hon upplevde sig själv och sin kropp i samband med 

självskadebeteendet, samt undersöka hennes yttre sammanhangs betydelse för hennes 

behov av att skada sig själv. Frågorna jag har sökt svar på är; Hur upplevde berättaren sig 

själv och sin kropp i samband med självskadandet? Fyllde olika sätt att skada sig olika 

funktioner för berättaren? Var självskadandet ett sätt för berättaren att ge uttryck för det 

inre på kroppens synliga yta? Vilken roll spelade berättarens yttre sammanhang för 

hennes behov av att skada sig själv? 

 

Berättaren har i denna undersökning utförligt berättat om hur hon upplevde sig själv, sin 

kropp och sitt yttre sammanhang i samband med sitt självskadande. När hon skadade sig 

blev det en bekräftelse på att hon existerade. Självskadandet gav henne en känsla av 

kontroll. Hon upplevde sin kropp som död materia och en svulst som skulle bort. 

Berättaren upplevde att hennes kropp fick ge uttryck för en inre smärta som hon bar på. 

Såren på hennes kropp skulle väcka en undran hos människorna i hennes omgivning. Det 

skulle synas utanpå hur hon kände det inombords. Berättaren drömde om `räddningen´ - att 

få omslutas av något tryggt, moderligt och bra. Berättaren tror att självskadandet bottnade i 

en ilska som hon inte kunnat uttrycka på något annat sätt. Självskadandet var ett sätt för 

berättaren att ge uttryck för det inre på kroppens synliga yta. 

 

Olika sätt att skada sig fyllde inte direkt olika funktioner för berättaren, en väsentlig  

skillnad av funktioner kan dock skönjas i materialet; bulimin syntes inte utanpå kroppen 

och det beteendet fyllde en slags rensande funktion. Att skära, slå och bränna sig syntes 

utanpå kroppen och det fanns en förhoppning hos berättaren att det skulle väckas frågor. 

Såren skulle också garantera en plats i vården så att berättaren inte skulle bli utskriven. I 

studien framgår att det yttre sammanhanget var avgörande för hennes behov av att skada 

sig. De olika tvära vändningarna i hur hon blev behandlad i skolan, hemma på dagtid och 

hemma nattetid med sexuella övergrepp gjorde att hon inte kunde relatera till sin kropp. 

Hon beskriver att hon aldrig fick växa upp i någon uppfattning av sin egen kropp. Hon blev 

emotionellt försummad. Det yttre sammanhanget i vården var också viktig; när hon blev 
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sedd minskade hennes behov av att skada sig och när hon inte lyckades få kontakt ökade 

behovet. Berättarens yttre sammanhang i terapin, samarbetet med hennes terapeut var 

avgörande för att hon skulle sluta skada sig själv.  

Resultatet i denna undersökning vad det gäller självskadandets orsaker och funktioner 

överensstämmer till stor del med tidigare forskning på området.  

 

Syftet med studien är också att undersöka sambandet mellan kropp, själ och yttre 

sammanhang när det gäller berättarens självskadebeteende och därmed bidra till ökad 

förståelse kring problematiken. 

Karins berättelse visar att det finns ett samband mellan hennes kropp, själ och yttre 

sammanhang när det gäller hennes tidigare självskadebeteende. De valda teorierna har ökat 

förståelsen kring detta samband. Min förhoppning är att undersökningen därmed bidragit 

till ökad förståelse kring självskadeproblematiken. 

 

Slutsatser jag drar av min undersökning är; 

 När kroppen utsätts för mycket inre och yttre tryck – yttre angrepp och inre konflikter – 

och det ej finns ord för det eller ej kan gestaltas inom oss på något sätt eller kommuniceras 

till andra då blir kroppen avstelnad och en plats för den inre smärtan. Kroppen blir en 

plats att uttrycka den inre och yttre verkligheten.  

Vid mindre yttre tryck där kroppen inte utsätts för yttre angrepp och där ett sammanhang 

med struktur, kärlek och respekt finns, så minskas inre konflikter och därmed inre tryck. 

Kroppen stelnar inte av och den blir mindre främmande för individen. En ström som 

förenar inre och yttre flödar fritt. När ett språk för känslor och upplevelser finns behövs ej 

kroppen som agent för själen.  

 

 

Diskussion utifrån metod och teorival 

Min förförståelse att självskadebeteende är ett desperat uttryck för svåra upplevelser som 

självskadaren i sin ensamhet bär själv, kan ha påverkat undersökningens resultat i viss mån 

genom att jag kanske inte har lagt märke till information som visar på motsatsen. Samtidigt 

så utgår studien från berättarens egen berättelse. Berättaren valde själv att berätta om sin 

uppväxt, ensamhet och förtvivlan i samband med  självskadebeteendet. Jag visste inte före 

intervjuerna vad som skulle berättas och om Karin istället hade haft andra erfarenheter än 
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de hon specifikt har så hade det blivit ett helt annat arbete och andra teorier hade valts. Om 

hon hade varit en person som förklarat sitt tidigare självskadebeteende som en genetisk 

orsak så hade det blivit en helt annan uppsats. Jag tror att min förförståelse gjorde att det 

var lättare för mig att leva mig in i Karins berättelse och jag tror att det gynnande resultatet 

i undersökningen. 

 

Vald transkriberingsmodell tror jag har varit gynnsam då jag ordagrant har kunnat följa 

intervjuprocessen och studerat samspelet mellan mig och berättaren. Jag tror att delad-

förståelsemodellen, Kvales kvalifikationskriterier och intervjuer i hemmiljö var 

gynnsamma för intervjusituationen och den berättelse som skapades. Jag upptäckte vid 

första intervjutillfället att när jag blir nervös så får jag svårt att hantera tekniska apparater 

vilket ledde till att jag vid de andra intervjutillfällena ”bunkrade upp” med tre bandspelare 

för att vara på den säkra sidan. Detta gav lite känslan av presskonferens vilket kan ha 

påverkat kvalitén något. Jag försökte att inte titta på apparaterna under pågående intervju. 

Det inspelade materialet blev hörbart.  

 

Jag anser att narrativ metod har varit en bra metod för att undersöka det som jag har velat 

undersöka i denna studie. Självskadebeteende är ett svårt och komplext ämne och jag tror 

att längre och mer djupgående intervjuer kan bidra till ökad förståelse. Livsberättelse som 

form ger också möjlighet att studera en persons yttre sammanhang över tid. Jag kan inte se 

några nackdelar med vald metod vad det gäller det jag har velat undersöka.  

Valda teorier är adekvata att använda utifrån vad som framkommit i livsberättelsen och de 

specifika frågeställningarna. Jag är medveten om att Jacques Dropsy ej är forskare utan 

rörelsepedagog och att vald teori skulle kunna kritiseras utifrån detta. Jag har valt denna 

teori för att jag tycker att den är relevant i sammanhanget. Min ambition har varit att i 

analysen ha en mer filosofisk och reflekterande hållning och ej analysera för djupt i 

berättarens liv. Ibland har jag upplevt det som att jag hade föredragit att inte ha några 

teoretiska perspektiv alls i analysen då jag tycker att berättelsen talar för sig själv. Jag har 

bara velat ta emot berättelsen som den är utan att aktivt gå in och tolka. De slutsatser jag 

drar utifrån teorierna skulle man kunna beskriva som rent spekulativa inslag – 

psykosomatik handlar om kroppsliga sjukdomar och Dropsys teori utgår ifrån 

kroppsrörelser – men jag anser att det går att tänka på ett nytt sätt runt teorierna och 

självskadeproblematiken. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie väcker många frågor – hur kan läkare sy utan bedövning och hur kan man 

uppmärksamma självskadande tonårsflickor inom skolvärlden? Vilka känslor väcker 

självskadebeteende hos skadarens omgivning?  

Undersökningen visar att självskadebeteende fanns redan på 1700-talet och det vore 

intressant att forska om fenomenet ur ett historiskt perspektiv. Intressant vore vidare att 

undersöka självskadebeteende utifrån ett klass,- köns,- ålders- och etniskt perspektiv. 

Förekommer t.ex. fenomenet inom äldrevården, bland små barn eller hos människor med 

erfarenhet av krig och tortyr?  

Mary Piphers (1998) idéer om samhällets press på tonårsflickor är angeläget att forska 

vidare om. Förslag till fortsatt forskning skulle också kunna vara att vidareutveckla mina 

slutsatser utifrån Lerners och Dropsys teorier; andra beteenden kopplade till kropp och själ 

kan också studeras. Om mat används som tröst och en övervikt för att slippa kroppslig 

närhet med andra – då kan dessa teorier vara relevanta för att förstå fenomenet.  

 

Självskadebeteendet ökar i Sverige och Socialstyrelsens rapport Vad vet vi om flickor som 

skär sig? (2004) visar att det finns kunskapsluckor inom området. Det vore angeläget att i 

en mer omfattande narrativ studie intervjua ett antal olika män och kvinnor i olika åldrar 

om deras liv och självskadeproblematik.  
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9. Bilagor 
 

9.1. Frågeguide 
 

 
 

Tre övergripande teman; barndom, tonår och vuxen tid.  
 

 
Hur skulle du beskriva ditt liv? 

 
Barndom 
 
o Uppväxtmiljö 
o Familjesituation 
o Dagis 
o Skola 
o Vänner 
o Relationer till människorna i omgivningen 
o Avgörande händelser 
o Skadebetende? 

 
Tonår 
 
o Familjesituation 
o Skola 
o Vänner 
o Relationer till människorna i omgivningen 
o Avgörande händelser 
o Skadebeteende? 

 
Vuxentid 
 
o Hur ser ditt liv ut som vuxen? 
o Relationer till familjen 
o Relationer till vänner 
o Avgörande händelser 
o Hur slutade du göra dig själv illa? 

 
 

 
Hur skulle du beskriva dig själv och din kropp? 

 
o Vad har du försökt att utrycka med din kropp? Har någon svarat? Hur? 
o För dig viktiga personer som påverkat din uppfattning om din kropp? 
o För dig viktiga händelser som påverkat din uppfattning om din kropp? 
o Din upplevelse av din kropp i samband med självskadebeteendet? 
o Har olika sätt att skada sig betytt olika saker för dig? 
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9.2. Berättarens kommentar 
 
 
 
Jag läser Susannes uppsats med vemod. Är det jag allt det här? Nog för att jag minns 
varenda en av historierna, att jag aldrig kan eller får glömma en enda detalj, men ändå. 
Ändå känns det svårt när jag får se helheten, får se allt på en gång. Så mycket smärta, för 
mycket smärta. Den borde inte fått plats under en livstid ens. 

Susanne var alltid väldigt mån om att fråga mig ifall allting var okej, och hon förklarade 
alltid noggrant alla steg och såg till att jag kände mig bekväm. Ibland blev det kanske lite 
överdrivet, fick då och då en känsla av att bli tassad på tå ikring lite väl mycket, men det 
fick mig sällan att känna mig obekväm. Dock hade  den trygghet som behövs kring sådana 
här samtal ökat om Susanne vågat ta lite mer kommando och inte hela tiden frågat mig vad 
som passade bäst. 

Det är egentligen bara en aspekt av självskadandet som jag känner lämnas outforskat. 
Jag har själv svårt att förklara det, och jag är inte säker på att vi tog upp det under våra 
intervjuer, därför nämner jag det här. 

Det är en upplevelse av min egen kropp som är rätt underlig. Jag minns den bäst första 
gången jag slagit mig själv i ansiktet, då jag stod och såg in i mitt deformerade ansikte. Jag 
kände att det är så här jag egentligen ser ut. Mitt vanliga ansikte är det som är fel, det är 
hur jag ser ut som vanligt, som är ”missbildat”. Nu ser jag äntligen ut som jag alltid gjort 
i mitt huvud, i mina egna tankar. Inte så där missbildad, som jag alltid ser på mig själv 
annars, utan helt normal. Det här är jag.  

Tillfredsställelsen i att äntligen se mig som jag egentligen såg ut, var oerhörd. Jag 
upplevde ett lyckorus samtidigt som jag insåg att detta var temporärt: jag skulle bara 
uppleva denna fullständighet så länge blåmärkena och svullnaden var kvar. Begäret av att 
skada mig igen uppstod.  

Den sinnestämningen, det rus och den ro jag kände då, är något jag aldrig kan återge 
eller vara med om igen. Och faktum är att den största risken till att jag skulle återfalla i ett 
självskadebeteende är just minnet av detta: att få se mig själv fullständig igen. Fast numera 
ser jag risken som minimal, det är inte värt det. 

Men även allt det som Susanne tar upp i sin uppsats spelade en stor, om inte större, roll. 
Varför jag tar upp detta är för att jag aldrig stött på någon litteratur eller forskning som 
tagit upp just den aspekten. Jag känner mig ensam och skamlig med just den känslan. 

Den enda gången då jag känt igen detta var då jag läste en rapport om människor som 
frivilligt amputerade kroppsdelar eftersom de kände att de inte tillhörde deras kropp. Deras 
uppfattning och känsla av sig själva stämde inte överens med hur deras kroppar var 
skapade. Så kunde jag känna om mitt egen utseende och mina sår: det var så där jag 
egentligen såg ut. Det andra, monstret som hade slät, fin hud och inga blåmärken, det var 
inte jag, det var inte så jag var menad. 

Jag var menad som skadad. Det var då jag var hel. 
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