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Abstract 

 

Forsberg, J. & Lundqvist, J. (2011). Om jag blöder betyder ju det ändå att jag är levande – 

En narrative studie om självskadebeteende.  

 

 

 

 

This is a qualitative study aiming to illuminate and gain better understanding of deliberate 

self-harm. The study has a narrative perspective and is based on three women’s life stories, 

focusing on a period when they had an active self-harming behaviour. The study examines 

what the participants experienced as important to the initiation and the cessation of the 

deliberate self-harm. It is also examining identity performances and turning points which can 

be discerned in the life stories. The analysis is based on theories of the narrative perspective 

and on Erving Goffman's dramaturgical perspective. Our conclusions are that the participants 

of the study at the time prior to the self-harming behaviour felt as outsiders, and that they 

lacked strategies for dealing with emotions. We also found that functional relationships had 

an important role for the participants to enable the cessation of the deliberate self-harming 

behaviour. At the time when the participants managed to end the self-harming behaviour, they 

all had developed more functional relationships and did not feel the same alienation. They 

also feel that they have a different identity now than they had during the period of deliberate 

self-harm.  
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1 Inledning 
 

 
”… enklare att sätta smärta på kroppen liksom, så att man kan känna den fysiskt istället för 

att bara… att det gör ont i hjärtat om man säger” (Citat från vår respondent Alma) 

 

 

Många forskare menar att självskadebeteende hos ungdomar har ökat sedan början av 90-talet 

(Veague & Collins, 2008; Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsens kartläggningsrapport Vad 

vet vi om flickor som skär sig själva? (2004) kommer fram till att det finns stora 

kunskapsbrister när det gäller ungas självskadebeteende. 

 

 

1.1 Varför väljer en person att skada sig själv?  
 

Sofia Åkerman (2009) har själv haft ett självskadebeteende och är idag utbildad sjuksköterska 

och arbetar aktivt med självskadeproblematik. Hon menar att självskadande inte bara fungerar 

som en destruktiv handling utan att den faktiskt kan vara självbevarande. Åkerman beskriver 

olika anledningar till att en individ väljer att skada sig själv. Hon menar att individen kan 

uppleva ett lugn och att detta kan bero på de endorfiner som utsöndras vid kroppsskada. 

Akten kan således fungera som en självmedicinering. Det är även vanligt att en person skadar 

sig själv för att denne vill straffa sig själv. Då en person som har ett självskadebeteende ofta 

har låg självkänsla brukar det inte vara svårt att hitta en anledning till att förebrå sig för 

någonting. Åkerman menar att om man upplever självhat är det lika självklart att skada sig 

själv, som att sparka på exempelvis en dator som inte funkar. Att känna kontroll beskrivs 

också som en anledning. En person med självskadebeteende kan känna otillräcklighet och 

tvivel över om de klarar att leva i denna värld. Då kan känslan av att kunna kontrollera sin 

kropp och smärta ge individen hopp. Genom att skada sig själv kan en individ förflytta 

smärtan och ett psykiskt ohanterligt dilemma kan genom att bli fysiskt kännas mer hanterligt. 

Åkerman ger även för att känna mig levande, för att det är det enda jag är bra på, för att 

kommunicera och för att andra ska förstå som tänkbara anledningar för ett 

självskadebeteende. 
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1.2 Relevans för socialt arbete och problemformulering 
 

Socialstyrelsen anger i sin rapport från 2004 att de professionella, till exempel skolpersonal, 

kuratorer, anställda inom socialtjänsten och personal på boenden för ungdomar, som kommer 

i daglig kontakt med ungdomar har ett ansvar för att ta tillvara den aktuella forskning och 

information som finns inom området för sjävskadebeteende (ibid). Favazza & Rosenthal 

(1993) menar att det är problematiskt att huvuddelen av all forskning på området sker inom 

sjukvården eftersom den forskningen kan missa de faktorer som inte är direkt kopplade till 

psykoser eller personlighetsstörningar. Vi anser att då socialstyrelsen menar att det är vår 

yrkesgrupps ansvar att hålla oss ajour på forskningen inom självskadeområdet bör fler studier 

som är riktade för att fördjupa socionomers kunskap kring självskadeproblematiken utföras. 

 

Åkerman (2009) har intervjuat många personer som har ett skadebeteende, och hon menar att 

det inte alltid är lätt att svara på frågan, varför man skadar sig själv. Hon framhåller vikten av 

att höra på de individuella historierna. ”Varför man skadar sig själv varierar från person till 

person, från tillfälle till tillfälle och oftast är det flera anledningar som spelar in” (ibid. s.41). 

Frågan måste därför ställas om och om igen menar Åkerman.  

 

Då forskningen inom området i huvudsak fokuserat på kvantitativa undersökningar, till 

exempel Fortune, Sinclair & Hawton (2007), Mitrou, Gaudie, Lawrence, Silburn, Stanley & 

Zubrick (2010) och Hawton & Harriss (2008) har vi valt att i stället ha individen i fokus och 

lyssna till dennes egna upplevelser och berättelser. Vi är övertygade om att det är 

betydelsefullt att lyfta fram de individuella rösterna för att se komplexiteten i problematiken. 

Vi avser därför att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer med kvinnor som har haft ett 

självskadebeteende och att analysera deras livsberättelser. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att genom tre kvinnors livsberättelser om sitt självskadebeteende 

belysa och öka förståelse för självskadebeteendeproblematiken. 

 

Våra frågeställningar blir: 

 

 Vad upplever kvinnorna var betydelsefullt för självskadebeteendets inledning 

respektive självskadebeteendets upphörande? 

 Vilka identitetsuttryck kan urskiljas i livsberättelserna?  

 Vilka vändpunkter kan urskiljas i livsberättelserna? 

 

 

1.4 Avgränsningar och centrala begrepp 
 

Enligt Veague & Collins (2008) är de flesta forskare eniga om att kvinnor oftare än män har 

självskadebeteende. Vi är medvetna om att självskadebeteende återfinns även hos män, men 

har i denna studie valt att avgränsa oss till den största gruppen vilket innebär kvinnor.  

Vi har dessutom valt att avgränsa oss till att endast undersöka den typ av självskadebeteende 

som Favazza (1996) kallar för ytligt/medelsvårt självskadebeteende då denna typ av 

självskadebeteende är det vanligaste patologiska självskadebeteendet. Vi har således valt att 

undersöka det vanligast förekommande typen av självskadebeteende hos den grupp där det 

förekommer mest. Vi kommer senare i studien ha en utförligare redogörelse för Favazzas 

definition av självskadebeteende och även den befintliga forskningen gällande 

självskadebeteende och dess förekomst. 

 

Identitetsuttryck- Det finns många olika begrepp inom det narrativa perspektivet för 

beskrivningar kring identitet. För att undvika sammanblandningar har vi valt att kalla det vi 

söker för identitetsuttryck. När vi har sökt efter identitetsuttryck i livsberättelserna har vi tittat 

på allt respondenten säger som rör en beskrivning kring deras person. Då främst hur de kände 

sig, hur de såg på sig själva och exempelvis hur de upplevde att andra såg på dem. Vi har valt 
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bort att se på yttre attribut och i stället fokuserat på deras inre upplevelse och beskrivningar 

kring den egna identiteten. 

 

DBT- är en förkortning av dialektisk beteendeterapi. Denna terapiform utformades till en 

början för personer med borderline personlighetsstörning, BPD (DSM-IV) och emotionell 

instabil personlighetsstörning, IPS (ICD-10). Terapiformen går i grunden ut på att använda 

svåra känslor och försöka lära sig förstå dessa och göra dem mer funktionella (Kåver & 

Nilsonne, 2005).  

 

 

2 Kunskapsområdet  

 

2.1 Sökprocess  
 

De databaser vi har använt är EBSCO där vi sökt i Academic search premier, CINAHL, 

Medline och SocINDEX. Samt ProQuest Social Sciences  som täcker databaserna Applied 

Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), International Bibliography of the Social 

Sciences (IBSS), PAIS, ProQuest Dissertations & Theses A&I: Social Sciences, 

PsycARTICLES, PsycBOOKS PsycINFO, Social Services Abstracts och Sociological 

Abstracts. Vi använde sökorden Self-harm OR self-injurious behaviour/behavior OR non-

suicidal self-injury OR deliberate self-harm AND superficial/moderate AND women OR girl. 

 

De avgränsningar vi gjorde var att välja bort det material som handlar om självskadebeteende 

hos individer i en sluten miljö, till exempel fängelse, och hos individer där 

självskadebeteendet är förknippat med psykiatriska eller mentala sjukdomar eller olika 

handikapp, till exempel autism. Efter samtal med vår handledare avgränsade vi oss även till 

att bara söka material från 2004 och framåt. Detta då Socialstyrelsens kunskapsöversikt av 

självskadebeteende är från 2004. Till slut hade vi kvar 62 studier som vi ansåg användbara för 

vårt arbete.  
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2.2 Definition av beteendet  
 

Ett problem inom forskningen på området är att studiernas definition av vad som är ett 

skadebeteende varierar en del. Vissa studier inkluderar även självmord som ett 

självskadebeteende. Dock verkar de allra flesta studier ta avstamp i Armando Favazzas (1996) 

definition av vad som är ett självskadebeteende.  

 

Favazza (1996) gör skillnad på självmordsintention och rena självskadebeteenden. Han ser 

självskadebeteende som en handling där man aktivt skadar sig själv utan en medveten 

självmordsintention. Han definierar självskadebeteende som en direkt och medveten 

förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden utan att vara en medveten 

självmordshandling. Misslyckade självmordshandlingar samt handlingar som innebär indirekt 

skada på kroppsvävnaden räknas inte in i Favazzas definition. Med indirekt skada på 

kroppsvävnaden menas till exempel självsvält, att svälja för kroppen skadliga föremål eller att 

ta droger. Vidare delar han upp självskadebeteende i två huvudgruppergrupper, Socialt och 

kulturellt accepterat självskadebeteende samt Patologiskt självskadebeteende. Socialt och 

kulturellt accepterat självskadebeteende delas in i Rituals samt Practices. Med Rituals menar 

Favazza sådant som utförts i flera generationer, ofta kopplat till religion, till exempel 

omskärning. Med Practices menar han sådant som mer är trender och saknar underliggande 

mening, till exempel piercing (ibid). 

 

Patologiskt självskadebeteende delas av Favazza (1996) in i tre typer; Allvarligt 

självskadebeteende, Stereotypt självskadebeteende samt Ytligt/medelsvårt självskadebeteende. 

Allvarligt självskadebeteende förknippas främst med svåra psykotiska tillstånd eller kraftig 

berusning och innebär handlingar som självkastrering, självamputation, utstickande av ögon 

etcetera. Stereotypt självskadebeteende innebär en upprepad monoton handling, vanligast är 

att banka huvudet mot en hård yta. Detta utförs oftast av mentalt handikappade individer. 

Ytligt/medelsvårt självskadebeteende innebär oftast bränning eller skärning av huden och är 

den vanligast förekommande typen av självskadebeteende.  

 

Ytligt/medelsvårt självskadebeteende delas i sin tur upp i ytterligare tre typer; Tvångsmässigt, 

Episodiskt samt Repetitivt. Favazza (1996) skriver att tvångsmässigt självskadebeteende 

innebär dagligen utförda repetitiva och ritualistiska handlingar. Med episodiskt 

självskadebeteende menas självskadebeteende som inte sker regelbundet. Detta beteende sker 
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medvetet och för att framkalla lättnad vid upplevd stress och ångest eller för att framkalla en 

känsla av självkontroll. De som ägnar sig åt episodiskt självskadebeteende har inte en identitet 

där de ser sig själva som någon som ägnar sig åt självskadebeteende, oftast förnekar de att de 

skadar sig själva. När det episodiska självskadebeteendet tar upp alltmer tid och individen 

börjar känna att hon/han är beroende av handlingarna samt att de är en del av dennes identitet 

har självskadebeteendet blivit repetitivt självskadebeteende. Repetitivt självskadebeteende 

sker närmast reflexmässigt för att hantera känslor och situationer. Skillnaden mellan 

episodiskt självskadebeteende och repetitivt självskadebeteende är dels frekvensen av 

självskadehandlingar och dels den självskadandes insikt om och syn på sitt beteende. 

Självskadehandlingarna i sig behöver inte skilja sig åt (ibid). 

 

Favazza (1996) menar att repetitivt självskadebeteende ska ses som en störning i individens 

impulskontroll. Han kallar detta för the repetitive self-mutilation syndrome (RSM). Det som 

utmärker repetitive self-mutilation är ett återkommande misslyckande att kontrollera impulser 

som innebär att man utan att ha suicidala avsikter tillfogar den egna kroppen fysisk skada. 

Den vanligaste formen av skador är att skära eller bränna huden. RSM startar vanligtvis i den 

sena barndomen och kan fortgå i tio till femton år. Även efter att beteendet har avtagit kan 

enstaka episoder av självskadebeteende återkomma (ibid). 

 

 

2.3 Huvudsakliga forskningsfrågor och resultat 
 

De huvudsakliga forskningsfrågor vi har kunnat urskilja är att undersöka förekomsten av 

självskadebeteende i en viss population och hur det yttrar sig. Dessa studier verkar vara de 

vanligaste inom vårt problemområde. Det finns även en mängd studier där syftet är att 

utveckla skattningsverktyg för självskadebeteende, eller för att testa de skattningsverktyg som 

redan finns. Vi har även uppfattningen att många studier undersöker skillnaden mellan de 

individer som begår självmord och de som har ett rent självskadebeteende.  

 

Vi har funnit få studier som undersökt självskadebeteendet genom kvalitativa undersökningar. 

Dock har vi hittat en amerikansk narrativ studie av Abrams & Gordon (2003) där syftet har 

varit att undersöka om det finns skillnader i självskadebeteende hos unga kvinnor utifrån 

etnicitet och socioekonomiska faktorer. Man undersökte en grupp från förorten och en grupp 
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från innerstaden. Författarna fann att de sex deltagarna använde självskadebeteende som en 

strategi för att hantera stress, trauma, familjeproblem och relationsproblem. En av de stora 

likheter författarna fann var att alla deltagare hade upplevt familjeproblem som en bidragande 

faktor för beteendet. Man fann även att de deltagare som kom från förorten uppgav att 

självskadebeteende var deras främsta reaktion på känslomässiga händelser, medan de 

deltagare som kom från innerstaden uppgav att självskadebeteende främst användes när de var 

arga. När det gäller beteendets funktion fann författarna att de från förorten fick känslomässig 

lättnad av sitt beteende, medan de från innerstaden visserligen fick känslomässig lättnad men 

då i meningen att det blir en ventil där de kunde släppa ut ilska. 

 

Veague & Collins (2008) menar att även om självskadebeteende har rönt mycket 

uppmärksamhet de senaste åren så är forskningen ännu bara i sin linda. Det finns fortfarande 

stora kunskapsbrister och forskarvärlden har ännu inte ens kunnat enas om vad beteendet ska 

kallas. Det finns en stor mängd engelska termer på beteendet, till exempel self-mutilation, 

parasuicide, deliberate self-harm och self-injury bara för att nämna några (ibid). Dock verkar 

termerna self-harm, self-injurious behaviour och deliberate self-harm, DSH, vara på väg att 

bli de rådande (Bjärehed & Lundh, 2008; Mikolajczak, Petrides & Hurry, 2009).  

 

Likaså har man inte kunnat enas om hur stor förekomsten av självskadebeteende är. Det finns 

även stora kunskapsbrister när det gäller de faktorer som påverkar eller framkallar beteendet. 

Socialstyrelsen kartläggningsrapport Vad vet vi om flickor som skär sig själva? (2004) 

kommer fram till att det finns stora brister i kunskap när det gäller ungas självskadebeteende. 

Det behövs mer forskning på området och evidensbaserade behandlingsformer och metoder 

för att hjälpa drabbade ungdomar behöver utvecklas. Det är socialstyrelsen uppfattning att det 

trots bristen på forskning är viktigt att erbjuda någon form av behandling för att kunna hjälpa 

de drabbade ungdomarna i ett tidigt stadium (Socialstyrelsen, 2004). Detta får stöd av Hume 

& Platts (2007) studie där personer med självskadebeteende själva fått ange vad de tror kan 

förhindra ett fortsatt självskadebeteende. Favazza (1996) menar att med tiden kan episodiskt 

självskadebeteende övergå i repetitivt självskadebeteende då självskadandet har blivit ett 

beroende och en del av individens identitet. Självskadandet sker då närmast reflexmässigt för 

att hantera känslor och situationer. De behandlingsformer som Socialstyrelsen 

rekommenderar är de som har visst evidensstöd, till exempel dialektisk beteendeterapi eller 

kognitiv beteendeterapi (Socialstyrelsen, 2004).  
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Favazza (1996) diskuterar problemet med att de flesta studier som görs utgår från att mäta 

förekomsten av självskadebeteende alternativt är gjorda i kliniska situationer. Det ses även 

som ett problem, bland andra av Favazza & Rosenthal (1993) och Veague & Collins (2008) 

att den mesta forskningen utförs inom psykiatrin eller sjukvården där respondenterna är 

patienter. Forskningsområdet har enats om tre förklaringsmodeller till självskadebeteende, 

psykologisk, biologisk och social, vilka presenteras nedan.  Då de flesta studier görs i en 

klinisk miljö läggs fokus på psykologiska och biologiska förklaringsmodeller. Detta kan 

innebära att faktorer som ligger inom fältet för sociala modellen inte uppmärksammas i 

samma utsträckning.  

 

Veague & Collins (2008)  menar att många studier visar att kvinnor boendes på institution 

eller med borderlinediagnos oftare än andra har ett självskadebeteende. Det finns dock viss 

kritik mot detta. Det är nämligen de här grupperna som oftast utgör populationen för 

forskningen och en del forskare, till exempel Veague & Collins (2008) och Kokaliari & 

Berzoff (2008), menar att det inte behöver betyda att självskadebeteende endast är förknippat 

med dessa grupper. Kokaliari & Berzoff (2008) menar att självskadebeteende inte behöver 

vara en reaktion på psykiska problem eller svåra trauman.  

 

 

2.4 Förklaringsmodeller 
 

Ewa Ahnemark och Agnes Hultén beskriver de olika förklaringsmodellerna för 

självskadebeteende som delas in i tre huvudgrupper: psykologiska, biologiska och sociala.  

De psykologiska förklaringsmodellerna utgår bland annat från psykodynamisk teori, där 

beteendet har funktion av självbestraffning och kontroll, och anknytningsteori, där beteendet 

har samband med svårigheter i anknytningsprocessen eller med separationer tidigt i livet. Den 

psykologiska förklaringsmodellen tar även upp alexitymi som möjlig förklaring. (Allmänna 

barnhuset, 2004). Alexitymi är enligt Nationalencyklopedin ”svårighet att beskriva och känna 

igen egna känslor. När känslor inte kan uttryckas genom språket tar de sig ofta kroppsliga 

uttryck, varvid psykosomatiska störningar kan uppstå.” 

(http://www04.sub.su.se:2077/alexitymi, 2011-05-01). 
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Den biologiska förklaringsmodellen säger bland annat att avvikande mognad i frontalloben 

kan påverka impulskontrollen samt att stresstålighet och smärtkänslighet kan påverkas av 

genetiska faktorer, och att detta skulle kunna förklara självskadebeteenden.  

Den sociala förklaringsmodellen säger att unga upplever stress orsakat av bland annat att de 

inte betraktas som vuxna av samhället samt att de har en stark press på sig att vara 

framgångsrika inom olika områden. Att flickor kan uppleva en ilska över att vara begränsade 

av samhällets könsroller och ungdomskulturer och viljan att urskilja sig från vuxenvärlden tas 

även upp som faktorer som eventuellt kan ha betydelse (Allmänna barnhuset, 2004).  

 

 

2.5 Hur många har ett självskadebeteende?  
 

Socialstyrelsens undersökning i Sverige visade på att mellan 1-7 % av alla flickor i åldern 13-

18 år någon gång haft ett självskadebeteende. Denna siffra är dock enbart baserad på de 

flickor personal inom barn- och ungdomspsykiatri, skolhälsovård, socialtjänst med flera 

känner till. Samma kartläggning visar att en tredjedel av de flickor som är inskrivna på 

särskilda ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse, SiS, har eller har haft ett 

självskadebeteende (Allmänna barnhuset, 2004). Andra undersökningar, både nationella och 

internationella, där ungdomar själva fått svara på enkätfrågor visar att 5-7 procent av alla 

ungdomar någon gång har haft ett självskadebeteende. Vidare visar undersökningar att endast 

mindre än 15 procent av dessa ungdomar söker sjukhusvård (Socialstyrelsen, 2004). 

Kanadensiska studier visar på att 13 % av alla high school-studenter i tätbefolkade områden 

någon gång haft ett självskadebeteende (Veague & Collins, 2008). Bjärehed och Lundhs 

(2008) studie visar att ungefär 36-40% av alla 14-åringar någon gång haft ett 

självskadebeteende. Bjärehed och Lundh ställer sig lite undrande till att de fick fram siffror 

som är så pass mycket högre än socialstyrelsens resultat. De menar att skillnaden kan komma 

sig av att det mätinstrument, DSHI-9, de använde för sin studie inkluderar mindre allvarliga 

beteenden som inte klassades som självskadebeteende i Socialstyrelsens rapport (Bjärehed & 

Lundh, 2008). Att alla använder sig utav så olika mätinstrument är ett övergripande problem 

kring forskning på området och därför är det svårt att få grepp om hur utbredd problematiken 

verkligen är.  
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Åkerman (2009) menar att skolpersonal och elever rapporterar om att problemet ökar och ett 

självdestruktivt beteende idag finns i varje högstadie- och gymnasieklass. Många 

undersökningar tyder visserligen på att självskadebeteende hos ungdomar är ett växande 

problem men Veague & Collins (2008) menar att detta kan ha flera förklaringar. Den ökade 

uppmärksamheten självskadebeteende har fått i till exempel media kan ha en smittoeffekt som 

innebär att fler ungdomar prövar att skada sig själva när de mår dåligt. En annan förklaring är 

att antalet ungdomar som har ett självskadebeteende inte alls har ökat, utan att mörkertalet har 

minskat. I och med att självskadebeteende diskuteras mer avstigmatiseras det, vilket leder till 

att benägenheten för att söka hjälp för beteendet ökar. Personal inom sjukvård och skola kan 

även ha blivit bättre på att uppmärksamma individer med ett självskadebeteende (Veague & 

Collins, 2008). 

 

 

3 Forskningsmetod 
 

3.1 Metodval 
 

Den narrativa metoden kan beskrivas som de metoder som används för att ”samla in och 

analysera muntliga eller skriftliga berättelser” (Johansson, 2005, s. 21).  Johansson (2005) 

menar att den narrativa metoden avser att ställa individen i fokus. Då vår avsikt med studien 

är att belysa tre kvinnors subjektiva upplevelser kring sitt självskadebeteende fann vi den 

narrativa metoden passande. Kvale (1997) anser att kvalitativa intervjuer möjliggör att ge ett 

inifrånperspektiv på ett problemområde. Vi har därför valt att utföra kvalitativa 

forskningsintervjuer för att inhämta våra tre respondenters livberättelser. Vanessa May 

(refererad i Johansson, 2005) menar att forskning i form av livsberättelser innebär att en 

individ berättar om sitt liv eller delar ur sitt liv. Forskaren undersöker dessa berättelser ur 

olika perspektiv i syfte att hålla individens egna upplevelser och tolkningar av sig själv i 

centrum. Detta liknar även det som Kvale beskriver som livsvärldsintervjuer, ”en intervju vars 

syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens mening.” (Kvale, 1997, s. 13)  
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Vi har enligt Larsson & Goldberg (2008) en abduktiv forskningsstrategi där vi utgått från det 

empiriska materialet och under arbetets gång lagt till teorier vilka vi hoppas ska öka och 

fördjupa förståelsen för materialet.  

 

 

3.2 Urval  
 

Vi har gjort ett så kallat snöbollsurval (Larsson, 2005). Vi har dels sökt respondenter utifrån 

de kontakter vi själva haft på en öppen verksamhet för unga tjejer, där vi vet att en del av 

målgruppen har ett självskadebeteende. Dels har vi har annonserat på Shedo 

(http://shedo.org/wordpress/, 2011-05-12), ett av de mest centrala internetforumen för 

självskadebeteende. Vi begick misstaget att inte förtydliga i annonsen att vi sökte 

respondenter främst i Stockholm och dess närhet, vilket ledde till att vi fick svar från olika 

delar av landet. Till slut utfördes två intervjuer i Stockholm och två intervjuer genom Skype, 

vilket fungerar som ett videotelefonsamtal över internet. En av de respondenterna vi utförde 

ett skypesamtal med stämde inte helt överens med vår tänkta målgrupp.  Detta var vi 

medvetna om innan intervjun och efter diskussion med respondenten utförde vi ändå en 

intervju. Denna intervju valdes senare bort då den visade sig falla utanför ramen för denna 

studie. Det andra videosamtalet, vilket blev ett videosamtal där respondenten såg oss, men vi 

inte henne, utgör en av de tre intervjuerna som ligger till grund för denna studie.  

 

 

3.3 Intervjuer 
 

Johansson (2005) menar att en intervju som är ute efter en livsberättelse innebär en relativt fri 

intervju som kan uppfattas mer som ett samtal kring ett valt ämne. Med detta i åtanke har vi 

utfört tre halvstrukturerade intervjuer. Vid alla tre intervjutillfällena har den första frågan till 

respondenterna varit, ”Vi tänkte be dig berätta kring när skadebeteendet började och hur ditt 

liv såg ut då.” Vi tyckte det var viktigt att börja med en öppen fråga och att alla fick samma 

utgångspunkt i sin berättelse. Därefter valde vi att fritt och intuitivt följa respondentens 

livsberättelse och ställa de frågor som vi upplevde kunde förtydliga, fördjupa eller föra 

berättelsen vidare. Vi hade en halvstrukturerad frågemall (se bilaga) som grund, vilken också 
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fungerade lite som en mental checklista vid intervjuns slut. Hydén (2008) nämner att öppna 

frågor generellt sätt leder till utförligare svar.   

 

Första intervjun ägde rum, på respondentens initiativ, hemma hos henne. Den andra intervjun 

ägde rum i en lägenhet vi fått låna. Respondenten vid detta tillfälle hade rest från annan ort. 

Den tredje intervjun, som nämndes ovan, skedde genom ett internetsamtal. Internetsamtalet 

kan ha haft både sin för- och nackdelar. Vi tänker att det kan ha blivit enklare för 

respondenten att prata om det känsliga ämnet på detta vis, å andra sidan kan detta 

tillvägagångssätt ha lett till att intervjun blev distanserad och mer opersonlig. Vi upplever 

dock att denna livsberättelse blev lika innehållsrik som de övriga. 

 

 

3.4 Analys av data 
 

Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant. Vi har valt bort att markera eventuella pauser, 

hummande och så vidare, då vi inte avsåg att analysera de delarna. Efter att vi båda läst 

igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger enades vi om hur kategoriseringen skulle göras. 

Vi valde några centrala teman och valde olika färger för dessa. Sedan färgmarkerade vi 

materialet var och en, för att sedan tillsammans välja vilka delar vi ansåg var relevanta för 

resultat och analys. Trots att vi har fokus på valda delar av livsberättelserna har vår ambition 

varit att presentera dessa på ett så ärligt och omfångsrikt sätt som möjligt. Vi har ordnat 

livberättelserna i en kronologisk följd, för att förenkla för läsaren. 

 

En av de narrativa analysmetoderna som hjälpte oss att lyfta fram våra valda teman var 

Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilbers modell som urskiljer två oberoende dimensioner: 

1/helhet vs. del och 2/innehåll vs. form. Berättelsen kan läsas på fyra olika sätt utifrån dessa 

dimensioner. 

 

1. Helhet - Innehåll 2. Helhet - Form 

3. Del - Innehåll 4. Del - Form   

 

(Figuren föreställer Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilbers modell för att klassificera narrativ 

analys, hämtat ur Johansson, 2005, s. 288)  
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Då denna modell sällan används med avsikt att bara använda en av läskategorierna utan ofta i 

en blandvariant, har vi haft hjälp av 1. Helhet – Innehåll och 3. Del – Innehåll. Det första 

angreppssättet lämpar sig väl för studier i form av livsberättelser då analysen fokuserar på 

innehållet. Analysen sker på hela livsberättelsen, men även valda delar kan plockas ut. Detta 

analysverktyg har varit behjälpligt för att finna vändpunkter och faktorer kring dessa samt att 

bättre förstå livsberättelsen. Det andra angreppssättet, 3. Del – Innehåll, som är en typ av 

innehållsanalys har hjälpt oss att kategorisera livsberättelsen och lyfta fram valda delar för 

djupare analys (Johansson, 2005). Detta sista angreppssätt har gett oss möjlighet att få syn på 

och plocka ur de delar av livsberättelsen som rört identitet. 

 

 

3.5 Etik 
 

Kvale (1997) diskuterar, med utgångspunkt från Eisner & Peshkin samt Kimmel, tre etiska 

riktlinjer för forskning som rör människor. Vi har följt dessa riktlinjer och har genom 

informerat samtycke informerat respondenterna om studiens syfte, att det var frivilligt att 

medverka och att de närsomhelst kunde avbryta intervjun eller medverkan i studien. Vi har 

även informerat om konfidentialitet och menar med detta att respondenterna är anonyma i 

studien och vi har upplyst hur studien kommer att vara tillgänglig. Vi har också resonerat 

kring eventuella konsekvenser studien kan få för respondenten och har på bästa sätt försökt 

klargöra otydligheter kring situationen innan intervjuerna skett, för att skapa ett så bra klimat 

som möjligt för respondenten (ibid). 

 

Vi har försökt minimera riskerna för att individen skulle ta skada av studien i den mån det har 

gått. Vi har därför valt att endast intervjua personer som är myndiga, samt att endast intervjua 

kvinnor som har kommit ur sitt självskadebeteende. Våra respondenter har alla erbjudits att 

läsa det vi skrivit om dem innan studien blir tillgänglig för fler än oss författare och vår 

handledare. En person har velat förtydliga vissa saker i texten vilket vi också gjort. 
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3.6 Validitet och reliabilitet 
 

I en kvalitativ studie ses forskaren som både mätinstrument och uttolkare menar Carlsson 

(refererad i Larsson, 2005) och därför bör forskning med denna ansats bedöma validitet- och 

reliabilitetfrågorna något annorlunda (Kvale, 1997). 

 

För att stärka validiteten i en kvalitativ studie är de viktigt att få så informationsrika 

fallbeskrivningar som möjligt och att intervjufrågorna verkligen är formulerade så att 

forskaren fångar in de som var tänkt att undersökas (Larsson, 2005). Kvale (1997) talar även 

om att forskarens hantverksskicklighet är kopplad till validiteten för den kvalitativa studien 

och menar att forskaren bör ha en god förmåga att ifrågasätta, teoretiskt tolka och kontrollera 

sitt material. Vi hoppas att vi har haft hjälp av varandra då vi har varit två som ifrågasatt, 

teoretiskt tolkat och kontrollerat allt material. Kanske kan detta leda till att validiteten ökad 

något. Intervjuer i form av livsberättelse är en fri intervju där vi getts möjlighet att fördjupa 

vissa ämnen under intervjuns gång, vilket Kvale (1997) hävdar stärker validiteten.  

 

Reliabiliteten inom kvalitativ forskning hänför sig till studiens konsistens och inre logik 

menar Kvale (1997). Vi har under intervjusituationen inriktat oss på att försöka ställa de 

fördjupande och klargörande frågor Kvale (1997) menar ökar reliabiliteten. Reliabiliteten kan 

öka om forskaren intar ett mer objektivt förhållningssätt menar Kvale, men alltför stort fokus 

på detta kan motverka kreativiteten och variationen. Vi hoppas kunna öka reliabiliteten 

genom studiens konsistens och inre logik. 

 

 

3.7 Generaliserbarhet 
 

Kvalitativa studier kan vara svåra att generalisera och i vissa fall går det inte att göra detta 

(Larsson, 2005). Kvale (1997) resonerar kring olika typer av generalisering och menar att vi 

genom kvalitativa studier kan erhålla naturalistisk generalisering. Med detta menar Kvale att 

när tyst kunskap verbaliseras kan vi erhålla explicit påståendekunskap.  

 

Vår avsikt har inte varit att finna ett resultat som kan generaliseras för hela gruppen kvinnor 

med självskadebeteende. Förhoppningsvis har vi dock kunnat erhålla explicit 
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påståendekunskap och genom denna fördjupa och öka förståelsen av självskadeproblematiken 

utifrån de individuella livsberättelserna som vi tagit del av.  

 

 

4 Teoretiska perspektiv 
 

Vi har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som en övergripande vetenskapsfilosofisk 

grund, en narrativ teori och metod samt delar av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. 

Både det socialkonstruktionistiska perspektivet och den narrativa teorin och metoden beskrivs 

som svåra att få grepp om (Johansson, 2005; Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008; Angelöw & 

Jonsson, 2000). Vi har därför valt att endast lyfta fram de delar av perspektiven som är tänkta 

att ligga till grund för denna studie.  

 

 

4.1 Det socialkonstruktionistiska perspektivet 
 

Johansson (2005) beskriver det socialkonstruktionistiska perspektivet som en 

vetenskapsteoretiskt utgångspunkt och menar att perspektivet ser den kunskap vi bär och 

producerar om verkligheten som en subjektiv sanning. Varje individ har således sin egen 

uppfattning av sanning och denna är inte absolut, utan rörlig och skapas pågående i 

interaktion mellan individer och samhällets olika institutioner (ibid).  

 

Trots att det är svårt att finna en enda beskrivning och gemensam nämnare av det 

socialkonstruktionistiska perspektivet finns det fyra generella antaganden som kan anses vara 

samstämmiga (Burr, 2004; Johansson, 2005; Angelöw & Jonsson, 2000). De flesta 

socialkonstruktionister anses ha en kritisk hållning mot det som är förgivettaget vilket innebär 

att vi bör vara kritiska och ifrågasätta både vardaglig och vetenskaplig kunskap. Att kunskap 

är historisk och kulturellt specifik innebär att kunskapsformen för just din verklighet är en 

artefakt av den tid och kultur du befinner dig i menar Burr (2004). Inom den grundläggande 

socialkonstruktionismen iakttas samband mellan kunskap och sociala processer och med 

detta menas att människor konstruerar kunskap genom att interagera med varandra. Genom 

vardaglig mellanmänsklig samvaro konstrueras och omkonstrueras den kunskap vi utgår från 
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och detta sker främst genom språket. Vi bygger således upp vår egen värld eller sanning 

utifrån dessa konstruktioner och vidare ligger detta till grund för oss när vi väljer olika 

handlingsalternativ i livet. Denna tankegång förklarar varför socialkonstruktionismen ser att 

kunskap och sociala handlingar går hand i hand (ibid). 

 

4.2 Det narrativa perspektivet 
 

Den narrativa teorin ser berättelsens funktion som menings- och identitetsskapande. Genom 

att berätta om en händelse framställer individen sig själv i olika belysning. I berättandet 

skapas och omskapas identitet, relationer och sociala strukturer. Berättandet kan på det sättet 

hjälpa oss förstå den sociala verkligheten (Johansson, 2005).  

 

 

4.2.1 Identitet 
 

Vad i en livsberättelse kan uppfattas som identitet? Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilber 

(1998) menar att vår identitet är en berättelse och att identiteten formas utifrån hur vi väljer att 

berätta om oss själva. En berättelse kan ses som en jagberättelse i vilken individen uttrycker 

sin identitetskonstruktion. Reissman & Quinney (refererade i Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008) 

menar att våra identiteter inte är förgivettagna eller oföränderliga, utan skapas och omskapas 

löpande. Vi har i tolkat dessa tankar som att alla individer konstruerar sin identitet varje gång 

de berättar.  

 

Vidare har vi försökt att se på identitet utifrån en annan representant för det narrativa 

perspektivet, universitetslektorn Stig-Arne Berglund. Berglund (2000) menar att alla har ett 

grundläggande socialt behov att uttrycka oss själva och finna vår plats i gemenskapen. 

Människan har således ett behov av att finna ett sammanhang där vi blir sedda och får visa 

berättelsen om oss själva. Berglund lyfter fram vikten av välfungerande relationer för att 

skapa en identitet. Han menar att individens upplevelse av identitet och gemenskap är en 

känsla som kommer inifrån, men att den vilar på de intryck som kommer utifrån. Berättelsen 

om oss själva kan endast få en fortsättning i samspel med andra, och det sociala 

sammanhanget är grunden för hur vi uppfattar oss själva (Berglund, 2000).  
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Berglund skriver att en individ som vill finna en ny identitet i vissa fall behöver ta avsked från 

sin gamla identitet. Detta kan leda till att individen upplever sig själv som identitetslös under 

en tid. Dock menar Berglund att en individ hellre bibehåller en identitet som kan uppfattas 

vara negativ än att uppleva sig som identitetslös (Berglund, 2000). Den nya identiteten 

individen avser forma byggs upp av olika faktorer som individen lägger stor symbolisk vikt 

vid. Berglund nämner dessa som signifikanta konkreta identitetsbärande faktorer och de kan 

utgöras av exempelvis lägenhet, familj, partner, körkort eller husdjur. De identitetsbärande 

faktorernas funktion är att upprätthålla och skapa mening i individens identitet. 

 

Vi har även funnit det Ruthellen Josselson (2008) har skrivit kring ”det dialogiska jaget” 

intressant. Josselson utgår från Mikhail Bakhtins tankar.  Bakhtin menar att där vi finner 

beskrivningar kring individens dialog med sina inre jag, deljag, kan vi lära känna individens 

betydelsesystem som bäst.  Dialogen mellan dessa deljag är särskilt väsentlig då individen 

upplever en kris. Då kan vi få en ingång till individens livsvärld genom att observera hur 

denne hanterar sina inre spänningar (ibid). 

 

 

4.2.2 Vändpunkter  
 

Vad är en vändpunkt i en berättelse? Riessman (2008) menar att där vi finner vändpunkter i 

en berättelse kan vi även ofta finna beskrivningar av individens identitet. En vändpunkt menar 

sociologen Norman K. Denzin (1989) är avgörande stunder i en individs liv, som lämnar 

avtryck. Vändpunkterna uppkommer ofta kring kriser även om det kan vara både positiva och 

negativa. Denzin framhåller även han att en persons karaktär ofta blottas vid vändpunkter.  

Vi har valt att försöka finna vändpunker i livsberättelserna då vändpunkter och identitet ofta 

tycks följas åt. Vi har iakttagit att en persons identitet ofta ser olika ut innan och efter en 

vändpunkt.  

 

Vi har även funnit Berglunds tankar kring vändpunkter och faktorerna kring dessa intressanta. 

Berglund (2000) menar att vändpunkter i en individs liv kan komma oväntat, men att de oftast 

sker i samspel med en annan individ. Han beskriver hur bekräftande vittnen genom att 

uppmärksamma, se eller bekräfta individen kan bidra till en vändpunkt. Det som fastnar i 

individens tankar och som leder till förändring kan vara triviala saker som det bekräftandet 
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vittnet är omedveten om. Berglund menar att individen ibland uppfinner dessa bekräftande 

vittnen vid tidpunkter då de behövs. Även om förändringsprocessen sätts igång i individen 

själv, kan individen ha ett behov av att skapa en vändpunkt genom ett bekräftande vittne som 

sett, hört och uppmärksammat individen. Trots att förändringen kommer inifrån individen 

grundas den på något som kommer utifrån (ibid). 

 

Berglund menar att det i stunden kan vara svårt att se vad som varit viktiga eller betydande 

faktorer för en vändpunkt men hävdar att ”Människors betydelse för människor är helt 

avgörande, antingen det handlar om vägar in eller vägar ut ur problematiska livssituationer.” 

(Berglund, 2000, s. 18) Individer hänvisar alltid sin förändringsprocess till människor som har 

bekräftat, hjälpt och vilka de har skapat en viktig relation till. Berglund menar att de största 

hindren för ett förändringsarbete inte är missbruk eller fel umgänge, han ser istället ensamhet 

och utanförskap som den största faran (ibid). 

 

 

4.3 Goffman - Det dramaturgiska perspektivet 
 

Detta stycke behandlar Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv och är baserat på ”Jaget 

och maskerna” från 1974. 

 

Goffmans dramaturgiska perspektiv innebär att vi kan se på livet som ett skådespel där 

människorna ömsom är aktörer och ömsom är publik. När vi agerar på scenen framför en 

publik kommer vi enligt Goffman att agera som publiken förväntar sig. De förväntningar 

publiken har på aktören kommer att påverka hur aktören spelar sin roll. Alla aktörer strävar 

efter att uppfylla dessa förväntningar, även om de ibland försöker påverka hur denna roll ska 

uppfattas. Goffman menar även att en aktör inte nödvändigtvis behöver tro på den roll han 

spelar. Om en aktör känner att den roll denne har inte stämmer, kommer aktören trots allt 

agera utifrån publikens förväntningar på rollen. Goffman benämner aktörer som tror på den 

roll de spelar som ärliga aktörer och aktörer som inte tror på sin roll som cyniska aktörer. 

Goffman illustrerar detta genom att ge exempel på hur patienter på ett mentalsjukhus lever 

upp till vårdpersonalens förväntningar av dem som sjuka och ”spelar sjuk” för att uppfylla de 

förväntningar de upplever att sjukvårdspersonalen (publiken) har. Goffman menar även att en 

aktör kan ändra syn på sina roller och gå från cyniska till ärliga eller tvärtom.  
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Agerandet sker inom olika regioner, den främre regionen och den bakre regionen. Den 

främre regionen är den plats där framträdandet äger rum. Där uppträder aktören på det sätt 

som krävs för att upprätthålla de normer som förknippas med den specifika situationen. Inom 

den främre regionen tar aktören sig an den roll vilken denne upplever ska spelas. Den bakre 

regionen beskriver Goffman som en plats där aktören inte behöver agera enligt publikens 

förväntningar. Goffman menar att aktören här kan finslipa sitt framträdande och även kliva ur 

sin rollgestalt. Goffman anser att även om en aktör är i den bakre regionen så spelar han 

fortfarande en roll, även om det är en annan roll och publiken en annan. Exempel på detta kan 

vara att när en anställd på en bilverkstad befinner sig inom den främre regionen, i mötet med 

en kund i verkstaden, agerar den anställde som denne tror förväntas av kunden (publiken), 

förhoppningsvis tillmötesgående och trevlig. Senare i fikarummet, den bakre regionen, agerar 

den anställde på ett annat sätt. Här har denne i stället en jargong som lämpar sig för vad som 

förväntas av de andra arbetskamraterna (publiken) på arbetsplatsen. Alla sociala situationer 

utgör föreställningar och har sin publik. Även när man är ensam pågår detta skådespel, man 

utgör då både aktör och publik för sig själv. 

 

 

4.4 Hur använder vi de valda teorierna? 
 

Vi har valt att utifrån det ovan beskrivna försöka urskilja det vi anser vara identitetsuttryck i 

de livsberättelser vi tagit del av. Vi anser att respondenterna gjort uttryck för sin identitet de 

gånger respondenterna talar om något som rör deras person. Förutom att leta efter 

identitetsuttryck har vi även valt att söka efter vändpunkter i livsberättelserna. Dels för att 

Riessman (2008) menar att dessa kan leda till att vi finner beskrivningar av individens 

identitet. Dels för att vi ser vändpunkter som dramatiska stunder i individens liv kring vilka vi 

kunnat urskilja betydande faktorer för självskadebeteendet. Utöver att söka identitetsuttryck 

och vändpunkter har analysen utgått från Goffmans (1974) dramaturgiska perspektiv. 
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5 Resultat och analys 
 

Under denna del kommer vi att presentera våra respondenters livsberättelser var och en för sig. 

Direkt efter resultatet följer en analys av respektive respondents berättelse. När vi klippt i våra 

respondenters citat har vi markerat med /…/. 

  

5.1 Noras livsberättelse 
 

Nora är 27 år och har idag varit skadefri i tre och ett halvt år. Nora berättar att hon inte riktigt 

vet vad som ledde fram till att hon utvecklade ett självskadebeteende, men att det antagligen 

var många saker i kombination. Hon uppger att hon från två och ett halvt års ålder till och från 

hade kontakt med BUP. Nora växte upp i ett mindre samhälle och berättar att de hade en 

annorlunda familjesammansättning vilket hon upplevde gjorde att folk tittade konstigt på dem. 

Nora berättar att hon blev mobbad under hela skoltiden. 

 

Nora: Jag var hackkycklingen, antagligen då för att jag är lite av en ensamvarg. Tycker inte 

om att umgås för länge för mycket. Och som sagt, jag tyckte om skolan, då främst matte och 

jag hatade idrott. Så det var ju totalt tvärtemot hur man skulle vara enligt… ja, sånna här 

osynliga normer som finns i samhället. 

 

När Nora gick i andra klass berättade hon om mobbingen för sin mamma som tar upp det med 

läraren som svarar att Nora bara hittar på för att få uppmärksamhet. Nora menar att hon 

ganska tidigt lärde sig att det inte gick att lita på vuxna eller att berätta saker för dem då de 

ändå bara sopade det under mattan. 

 

Nora: Jag tror att jag var tolv eller tretton när jag var ledsen och ville försöka prata med 

mamma, och så kommer en av mina systrar in i rummet också då, och då frågade 

jag ”mamma, kan du inte be henne gå?” och min mamma sa att ”nä, hon har lika mycket rätt 

att vara här inne som du har” Och då kände jag också det att det är ingen idé att försöka 

prata, det är liksom… bättre att stänga det inne och sköta det själv. Så jag tror att det kan 
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vara en faktor till att jag började skada mig, att jag stängde allting inom mig och sen så 

hittade jag att det här hjälpte på nåt sätt. Det är den teorin jag själv har. 

 

Nora berättar att hon minns att hon brukade rispa sig själv med nålar och liknande redan när 

hon var ett litet barn, men detta räknar hon själv inte som ett självskadebeteende. Första 

gången hon ägnade sig åt vad hon själv menar är ett allvarligt självskadebeteende så var hon 

fjorton år gammal. Hon vet inte varifrån hon fick idén men märkte snabbt att 

självskadebeteendet hjälpte för att hantera de känslor hon kände. Hon uppger att det blev en 

ventil för de känslor som hon lärt sig att hon inte kan få hjälp med av någon vuxen. Hon dolde 

sina sår för att ingen skulle märka att hon skadat sig själv. Hemma hade hon eget badrum 

vilket gjorde att hon kunde skada sig ostört. Nora beskriver att det inte fanns några direkta 

tydliga tillfällen då hon valde att skada sig utan menar att det fungerade som både belöning 

och bestraffning. 

 

Nora: Alltså, det kunde ju vara bestraffning om jag ville att det skulle göra ont eller att jag 

förtjänade inte bättre och ”ja men det är rätt år dig” eller så kunde det vara en belöning ”ja, 

men du har varit så duktig som har kunnat låta bli, så nu får du släppa lite på den ångesten 

som det ändå är att hålla emot, så är belöningen att du får skada dig. /…/ Det kanske inte 

behöver finnas någon anledning utan det bara var ett invant beteende liksom. Jag behövde 

inte ens ha en bevisad anledning, utan det var bara hela tiden att... nä, du förtjänar inget 

bättre... det är rätt åt dig, och.. ja... /…/ Under många år så slutade jag gråta, jag kunde inte 

gråta. Och blodet då var ju tårarna. Och sen så hade jag overklighetskänslor, att det blev så 

här ”Men lever jag verkligen eller... lever jag inte, och finns världen eller...”. Jag brukade 

tänka på att ”tänk om det bara är som i Matrix”. Tänk om det bara är så, vi sitter bara 

uppkopplade mot nån maskin och vem som helst kan byta ut nåt minneskort eller nåt och så 

är vi nån annan eller... Och då kom jag på det att om man skär i en död människa då blöder 

ju inte den, så om jag blöder betyder ju det ändå att jag är levande.  

 

När Nora var femton år skar hon sig i handleden och valde att gå till skolsköterskan som 

uppmanade henne att återuppta kontakten med BUP. Då hennes tidigare erfarenheter av BUP 

inte var bra ville hon inte detta. Hon tränade vid denna tidpunkt karate och hennes lärare 

konfronterade henne en dag i omklädningsrummet om hur hon mådde. 
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Nora: … ja, hon kom in i omklädningsrummet och så sa hon ja ”Hej, hur mår du?”, och man 

är så van att folk säger ”hur mår du” och så vill de höra att allt är bra och så tycker de vad 

bra och sen hej då... så jag sa ”ja, det är bra”. ”Jaha, men då försöker vi igen. Hej, hur mår 

du?”... och jag bara, men hallå, jävla människa vad gör du..? Lämna mig ifred, fattar du inte 

att jag är osynlig, jag ska inte ha nån hjälp och så... 

 

Karateläraren erbjöd sig att följa med Nora till BUP, vilka Nora sedan hade kontakt med i 

många år. Hon beskriver vikten av att möta betydande människor i livet, sådana som 

verkligen bryr sig och är beredda på att höra sanningen. Förutom karateläraren berättar Nora 

om några lärare som har haft speciell betydelse för henne. En av lärarna erbjöd Nora boende 

under en period. Nora beskriver detta som ett andrum och följden blev att hon tog kontakt 

med socialtjänsten vilket ledde vidare till att hon fick en egen lägenhet. 

 

Nora valde att bli förflyttad till vuxenpsykiatrin när hon var drygt 18 år då hon menar att om 

de på BUP inte kunnat hjälpa henne än så länge, så kommer de aldrig att kunna göra det. Inom 

vuxenpsykiatrin fick hon en borderlinediagnos och börja gå på DBT-terapi. Hon var från 

början väldigt kritisk till terapeuten då hon hade en väldigt låg tilltro till all personal inom 

psykiatrin. Hon upplevde att terapeuten gav henne den tid hon behövde för att börja känna 

förtroende och efter ett tag så kunde hon börja öppna sig. Nora ger ett beskrivande exempel på 

hur hon använde sig av DBT-terapin i vardagen. 

 

Nora: …en dag under...alltså, när jag gick i DBT:n då, så var jag så här att ”Mina vinglas 

som jag fick när jag fyllde arton, varför har jag bara dem i ett skåp? Är det inte meningen att 

använda dem? Ok, de är jättefina men... vad är meningen med att bara ha dem ståendes? Vad 

är det för nytta av att ha dem då?”. Så då bestämde jag mig för att ”Ja, men idag ska jag 

dricka min Cola ur ett champagneglas” och tar ut det ur skåpet och tappar det, och då var ju 

min första tanke direkt att jag är misslyckad, jag är dum i huvudet och jag måste skada mig. 

Och så kom jag på att ”Men hallå, Nora, det där är din känsla. Var nu lite logisk och tänk 

efter. Hur många människor är det inte som tappar glas i golvet. Betyder det att alla 

människor i världen är misslyckade och borde skära sig?” Nej. Så det fick mig att... då hade 

jag lärt mig i DBT:n att det finns känsla och det finns logisk... och sen så sätt ihop dem och 

handla utifrån... liksom, vad heter det, en kombination av dem, och då kom jag ju fram till att 

jag hade rätt att vara ledsen för att jag hade sönder glaset men, hallå, vad är det för idé att 

skära sig över ett trasigt glas? Så det är ett exempel på hur jag lärde mig att få in DBT:n för 
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att sluta skada mig. Jag tycker det är ett bra exempel, det är verkligen en sån där grej jag 

kommer ihåg att det var så starkt, att jag verkligen insåg att ”Jaha, det är såhär jag ska 

använda terapin”. 

 

Nora fick stor hjälp med att hantera sitt beteende genom DBT-terapin, men kunde dock inte 

sluta med sitt självskadebeteende även om hon vid det här laget kände att det var ohållbart 

och att hon ville sluta. Hon berättar om när hon skar sig så illa att hon skadade en nerv i 

handen och förlorade viss känsel i ett finger och handflatan. Detta såg hon väldigt allvarligt på 

då hennes glädjeämnen i livet var beroende av full funktionalitet i händerna. Även om DBT:n 

var till stor hjälp menar Nora att det inte bara går att sluta för att man bestämt sig för detta. 

Hon jämför självskadebeteendet med att exempelvis sluta röka. Även om Nora inte kunde 

sluta helt så hjälpte DBT:n i alla fall så pass mycket att hon började söka vård när hon hade 

skadat sig så illa att såren behövde sys eller läggas om. När hon var 21 år och sökte vård för 

ett av dessa tillfällen mötte hon en distriktssköterska som gjorde intryck på henne och som 

hon så småningom utvecklade en vänskap med. 

 

Nora: Och då stötte jag på en sån där, som jag säger, hopplös konstig människa som inte vet 

att hon ska lämna mig ifred. Som jag verkligen älskar idag, men ja… /…/ Men hallå, jag blev 

så här, konstiga människa hon ska ju skälla på mig och tala om hur dum i huvudet jag är som 

skadar mig och att det bara är att låta bli, så jag blev.. hallå vad gör hon? /…/ Så då blev det 

ju så att jag vågade gå till henne, om det var hon som jobbade, annars gick jag därifrån. Och 

sen... efter ett tag, jag vet inte hur lång tid, så ringde min telefon en dag och då var det hon 

som ”Du, jag var så stressad när du var nere på vårdcentralen idag, och du såg så ledsen ut 

så jag ville bara kolla hur du mår”. Och då blev jag ännu mer så här, hallå vad är det här för 

konstig jävla människa, tror hon verkligen att jag tror på att hon bryr sig? /…/ Och... det 

växte fram en vänskap mellan oss och hon är en av mina bästa kompisar idag. Eller... under 

en period så sa hon det att jag var hennes tredje barn som hon hade fött utan smärta. Och.. 

hon... är också då en av orsakerna, att hon kom in i mitt liv. Att hon brydde sig och fanns där. 

Och.. sen när vi hade känt varandra, jag tror vi hade känt varandra i ett år eller nåt, så sa 

hon det att...”Jag vet ju att du vill sluta och du vet ju att du vill sluta så jag har en idé. Vi ska 

åka ut till min sommarstuga och så ska vi begrava rakbladen och så ska vi plantera en 

blomma ovanpå dem och sen är det liksom verkligen markeringen alltså härifrån så... alltså 

symboliskt att härifrån så ska det bara bli bättre”.  
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Nora beskriver detta som en viktig händelse och att hon efter detta tänkte efter och resonerade 

med sig själv när hon fick impulser att skada sig. Nora berättar att det är i samband med att 

hon begravde sina rakblad som hon tog sitt nya namn Nora. 

 

Nora: Det var verkligen att Lotta, den gamla jag som skrek i huvudet, som ville att jag skulle 

skada mig, som liksom talade om för mig att ”Ja, men du är så misslyckad och du förtjänar 

inget bättre och alla hatar dig och det vore bättre om du dog” och så att... hon fick vara Lotta 

och hon som ville gå vidare, som verkligen ville sluta skada sig och verkligen ville ha ett liv, 

hon blev Nora. Jag tror att det också är en viktig del, att ha en benämning för det, här är den 

gamla jag, det här är hon som skadar sig och som vill skada sig, och det här är det jag 

strävar emot. Sen vill inte jag släcka Lotta. En del undrar om jag liksom vill göra mig av med 

henne, och jag har ju kvar namnet som andra namn, och jag vill ju inte att hon ska försvinna. 

Det jag vill är att hon ska kunna bli tillfreds med sitt liv. Så att hon också skulle kunna vilja 

leva, så jag vill ju att hon ska bli sams med Nora. Och Lotta är ju en liten flicka, Lotta 

kommer aldrig att bli vuxen, hon förlorade sin barndom i självskadandet och i ångest och... 

Alltså det första minnet jag har av att jag sa ”Jag vill inte leva, jag vill dö” så var jag sju år, 

så liksom Lotta hade ingen barndom egentligen. Som sagt, jag vill att hon ska kunna bli 

tillfreds med sitt liv också, att hon ska smälta ihop med Nora. Jag tror också att det då ihop 

med att vi planterade blommor, eller begravde rakbladen, blev ju också då en jättestark 

symbol för att Lotta och rakbladen mot Nora och inte rakblad. Som sagt, jag tror ju inte att 

det finns ett steg till att jag slutade. Samtidigt finns ju inte ett till att jag började heller. 

 

Nora berättar om hur hon sedan under en tid verkligen kämpade med att sluta skada sig själv 

och när hon inte skadat sig själv på ett halvår så valde hon medvetet att skada sig själv för att 

kontrollera om det fortfarande hade samma effekt på henne, men att det den gången inte 

kändes bra.  En dag upptäckte Nora att hon inte hade skadat sig själv på nio månader. Detta 

blev en sporre för att vara skadefri ännu längre. När hon var tjugofem gjordes en ny utredning 

på henne där man kom fram till att hon inte hade borderline, hon fick istället diagnoserna 

ADHD och aspberger. Nora menar att det kanske var bra att hon fick borderlinedignosen då 

detta krävdes för att få DBT-terapi i hennes landsting, men samtidig var det skönt att få svar 

på vissa beteenden som hängde ihop med hennes nuvarande diagnos. 

 

Idag identifierar hon sig helt med den nya identiteten som inte använder självskadebeteende 

som en strategi, men hon uppger att direkt det händer något negativt så är hennes första 
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impuls att hon borde skada sig själv.  Hon jämför återigen självskadande med ett missbruk 

som exempelvis alkoholism. Nora ser det som att hon fortfarande har ett beroende, men att 

hon idag klarar av att inte falla dit igen. Den gamla identiteten finns kvar inom henne och 

låter lite ibland, men det är inte den som styr. Den nya identiteten har kontrollen och vill gå 

vidare med sitt liv. 

 

Nora: Ja, nu är det Nora. Lotta finns ju inom mig. Som sagt, alltså liksom... Ibland så känner 

man att ”jag borde skada mig” eller tankarna och så... och då säger jag att nu är det Lotta 

som är igång och bråkar med mig. Men då brukar jag också tänka att ”Nä, men nu ger jag 

Lotta en godispåse och så får hon sätta sig där i ett hörn och äta sitt godis och lämna mig 

ifred”. Så jag är ju Nora idag, Lotta finns ju inne i mig. Och som sagt, jag vill ju att Lotta ska 

bli tillfreds och låta mig vara ifred, eller må så pass bra att hon inte behöver jävlas med mig. 

 

Vi ber Nora i slutet av intervjun beskriva hur hon idag ser på Lotta som person under den 

perioden Lotta var den enda identiteten. Nora beskriver Lotta som en person utan självbild 

och med dåligt självförtroende, men menar att det ändå krävs en viss styrka för att kunna 

skada sig själv. Nora ser Lotta som en person som är antingen svart eller vit och att Lotta 

aldrig kommer att bli vuxen. Nora menar även att det är svårt att jämföra de två identiteterna 

då Lotta alltid kommer att förbi ett barn eller tonåring och Nora är den vuxna identiteten. 

Viktiga faktorer för att inte skära sig igen menar Nora är att hon idag har mål med livet, 

hennes hund, att hon tatuerat in en fjäril som symboliserar hennes nya identitet samt att Nora 

tatuerar en stjärna på armen för varje skadefritt år hon haft. Allt hon idag har byggt upp skulle 

kännas förgäves om hon föll dit igen. Hon ser fram emot att tatuera in stjärna fyra. 

 

 

5.1.1 Analys av Noras livsberättelse 
  

5.1.1.1 Livet innan och fram till skadebeteendet 

 

Innan Nora utvecklade ett självskadebeteende beskriver hon sig själv som mobbad. Hon säger 

att hon var en ensamvarg och inte hade så mycket behov av att vara med andra. Nora 

upplevde att hon inte passade in i vad hon beskriver som samhällets osynliga normer. En 

tolkning av detta utifrån det dramaturgiska perspektivet skulle kunna vara att Nora agerade 
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efter de förväntningar hon trodde att publiken hade på hennes roll som ”den mobbade”. En 

alternativ tolkning är att utanförskapet hon kände kom av att hon inte agerade efter de 

förväntningar publiken hade på henne. Nora gillade matte men upplevde att hon borde gilla 

gympa som alla andra gjorde. Trots detta stod Nora fast i sin roll, alltså fortsatte gilla matte 

istället för gympa, och kände sig eventuellt annorlunda för att hon inte följde strömmen 

(Goffman, 1974).  

  

Den första vändpunkten vi kan se i Noras livsberättelse är då hon som 14åring skar sig själv 

för första gången. De faktorer vi kan urskilja som ledde fram till detta är att Nora mådde 

dåligt under större delen av sin barndom och skoltid. Hon hade vid flera tillfällen försökt få 

hjälp av vuxenvärlden men upplevt att det varit verkningslöst. Nora menar att en anledning 

till varför hon började skada sig är att hon varit tvungen att stänga sina känslor inne och att 

skära sig själv blev hennes sätt att hantera dem på. Denzin (1989) menar att vändpunkter är 

betydande stunder i en individs liv vilka lämnar avtryck. Vi ser vändpunkten när Nora börjar 

skära sig som en händelse vilken lämnar spår. Denna vändpunkt påverkar Noras livsprocess 

under många år framöver. 

 

 

5.1.1.2 Livet under skadebeteendet 

 

De faktorer som vi ser som betydelsefulla för bibehållandet av självskadebeteendet är att 

självskadebeteendet fungerade som en ventil för hennes känslor samt att hon saknade andra 

strategier eller verktyg för att hantera dessa. Nora uppger även att det blev ett invant beteende 

att skada sig själv och att detta fungerade både som bestraffning och som belöning. Hon 

menar att hon vid bestraffningstillfällena kände att hon inte var värd något bättre och att det 

var rätt åt henne. Vid belöningstillfällen handlade det om att hon hade varit duktig eller att det 

var skönt att skada sig. Detta kan uppfattas som att Nora gav sig själv anledningar till att få 

skada sig själv, vilket skulle kunna tolkas som att hon både agerade aktör och publik till sin 

egen roll. Vi menar att om Nora spelade rollen som ”Den som inte är värd något” eller ”Den 

duktiga” och sedan själv agerade publik, kunde hon genom att bekräfta rollens framträdande 

förstärka sin egen känsla av att ” inte vara värd något” eller att vara ”den duktiga” (Goffman, 

1974). Detta menar vi skulle kunna innebära att Nora genom att förstärka sitt beteende gjorde 

det lättare för sig själv att bestraffa alternativt belöna sig. 
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Nora framställer för oss sig själv som en osynlig person med overklighetskänslor under 

perioden då hon skadade sig själv. Hon funderade över om hon verkligen fanns och gick så 

långt att hon skadade sig själv för att känna sin egen existens. Detta kan ses som ett exempel 

på hur viktigt det är för alla individer att ha relationer där man kan visa sin berättelse, sin 

identitet (Berglund, 2000). Att Nora upplevde sig som osynlig och tvivlade på att hon fanns 

skulle även kunna tolkas genom det dramaturgiska perspektivet. Vi menar att Nora hade rollen 

som ”den osynliga”, vilket ledde till att hon upplevde att publiken inte såg henne (Goffman, 

1974). 

 

Nora understryker bland annat tillfället då hon skar sig så illa i handen att hon skadade en 

nerv som betydande för självskadebeteendets upphörande. Nora anser även att DBT:n har lärt 

henne hantera sina känslor med nya strategier och att terapeuten lät allt ta sin tid och inte 

pressade henne. Nora framhåller också karateläraren som hjälpte henne att återta kontakten 

med BUP, läraren som lät henne bo hos sig ett par veckor och distriktssköterskan som hon 

utvecklade en betydande vänskap med, som viktiga för att en förändrig skulle ske. Utifrån 

Berglund (2000) skulle detta kunna tolkas som att Nora uppfann dessa bekräftande vittnen 

som betydelsefulla eftersom hon vid den här tidpunkten var redo att sätta igång en 

förändringsprocess och behövde yttre faktorer att befästa denna på (Berglund, 2000). Nora 

utvecklade en djupare och mer beständig vänskap med distriktssjuksköterskan efter en tid. För 

att kunna fortsätta utveckla sin berättelse, sin identitet, måste hon kunna få visa den i ett 

samspel med andra och en välfungerande relation som denna är då viktig (Berglund, 2000).  

 

 

5.1.1.3 Livet som skadefri 

 

 När Nora var tjugoett kan vi urskilja ännu en vändpunkt i hennes livsberättelse. Nora 

begravde sina rakblad och beskriver detta som en symbolisk handling. Hon bestämde sig för 

att från och med då så skulle det bara bli bättre. I samband med detta bytte hon även namn för 

att gå vidare med en ny identitet där hon inte skadar sig själv. Nora själv menar att dessa 

handlingar och att hon tatuerade sin fjäril, skaffade hund samt att hon blev vuxen var viktiga 

för skadebeteendets upphörande. Berglund (2000) uttrycker identitetsbärande faktorer som 
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viktiga för att upprätta en ny identitet och även för att bibehålla identiteten. Kanske kan de 

faktorer Nora uppgett ha fungerat som identitetsbärande faktorer för henne.  

 

Nora beskriver hur den gamla identiteten Lotta, skriker i hennes huvud och vill skada sig själv 

för att hon anser sig vara så misslyckad. Den nya identiteten, Nora, vill gå vidare med sitt liv. 

Nora förklarar att hon inte vill bli av med Lotta utan att hon hoppas att dessa två identiteter 

ska bli sams och smälta samman en dag. Hon önskar bara att Lotta ska sluta bråka med Nora. 

Nora hoppas att Lotta ska bli tillfreds med sig själv en dag så att hon också vill leva. Nora 

skildrar vid flera tillfällen en pågående dialog inom henne mellan dessa två ”jag” eller 

identiteter. När vi få ta del av en person som för dialog mellan sina ”deljag” har vi möjlighet 

att finna något hos denne. Dessa dialoger är som mest framträdande då en individ upplever en 

kris (Josselson, 2008). Vi upplever att vi får ta del av Noras inre tankar när hon för oss 

skildrar kommunikationen mellan sina ”deljag”. Vi iakttar även att Nora i samband med 

denna vändpunkt blir medveten om sina ”deljag” och väljer att separera dem. Reissman (2008) 

hävdar att en individs identitet ofta exponeras i samband med en vändpunkt i dennes liv. 

 

När Nora idag framställer sin bild av hur Lotta var förr och hur Nora är idag beskriver hon 

Lotta med låg självkänsla och dåligt självförtroende. Lotta var både stark och svag då det 

ändå krävs kraft för att våga skada sig själv, menar Nora. Hon anser även Lotta vara en 

svartvit person som inte kunde se saker ur olika perspektiv, medan Nora är en person som kan 

se saker ur olika perspektiv. Nora har bestämt sig för att studera och inte falla in i 

självskadetankar igen, hon vill ha ett liv. Nora menar dock att det är svårt att jämföra de två 

identiteterna då Lotta alltid kommer att vara ett barn eller tonåring och Nora är vuxen. Vi får 

återigen lära känna Noras inre tankar kring sin identitet när hon beskriver sina ”deljag” för oss 

(Josselson, 2008). Nora anser att de är svårt att se exakt vilka faktorer som har varit 

betydelsefulla både för inledande och upphörande av självskadebeteendet. Hon menar att det 

är flera faktorer i kombination. 

 

 

5.2 Almas livsberättelse 

 
Alma är 28 år idag. Hon slutade skada sig själv vid 18 års ålder. Alma börjar berätta om första 

gången hon skadade sig själv då hon som 14 åring hamnar i bråk med en av sina bästa vänner 
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vilket gör henne väldigt ledsen. 

 

Alma: Och jag kommer ihåg första gången faktiskt som jag skar mig, för det var det jag 

gjorde, med rakblad. Eller jag skar mig med rakhyvel. Jag var inte så sofistikerad att jag tog 

ut rakbladet. Så det var rakhyvel, engångsrakhyvel. Det var så att jag hade bråkat med min 

bästa bästis. Jag hade en väldigt mycket bästis, en sån där som man liksom gör allting 

tillsammans med, och sen så var hon arg på mig. Och så var jag jätteledsen och gick hem 

från skolan, så arg var hon på mig, och trodde att vi aldrig, aldrig skulle bli kompisar igen. 

Det är ju sån här avgrunds... det var ju sån här sorg, avgrundsdjup liksom. Och sen hade jag 

läst nån sorts artikel i veckorevyn om det här. Och hade nog nån kompis som sa att när hon 

hade varit arg hade hon skurit sig i benet eller nånting. Och jag tänkte att ja.. det här kanske 

funkar. Och det gjorde det. Väldigt bra tyckte jag. 

 

I: På vilket sätt då menar du? 

 

Alma: Man släpper på spänningar. Det blir en väldig endorfinkick på nåt sätt. Väldigt 

adrenalinkick, och väldigt mycket... enkelt... sån här klassiker... väldigt mycket enklare att 

sätta smärta på kroppen liksom, så att man kan känna den fysiskt istället för att bara... att det 

gör ont i hjärtat om man säger. Sen blev ju jag och min kompis kompisar igen, såklart. Fast 

jag... jag var ganska konflikträdd på den tiden också, vilket gjorde att jag tyckte att det här 

var ett utmärkt sätt att hantera konflikter. Det gjorde att jag behövd inte hamna i konflikt med 

någon annan så att de behövde bli arg på mig utan jag kunde liksom deala med det här själv.  

 

Alma berättar att hon fortsatte hantera sin ångest och sina besvikelser på detta sätt även under 

senare delen av högstadiet och gymnasiet. Alma uppger sig haft ett stort kontrollbehov, och 

att hon var rädd att hennes vänner skulle bli arg på henne. Hon insåg relativt omgående att 

beteendet var destruktivt och en dålig strategi, men menar att det fortsatte då hon inte hade 

några andra sätt att hantera sina känslor på. Hon beskriver sin hemsituation som trygg, men 

saknar att hennes föräldrar inte uppmärksammade beteendet och ifrågasatte hennes 

bortförklaringar kring hur de ständiga såren uppkommit. Alma beskriver hur hon stängde in 

sig på sitt rum och skadade sig själv.  

 

Alma: Det är lite den där känslan att man är ju rätt melodramatiskt liksom som tonåring. Lite 

känslan har man såhära att det var mest synd om mig i hela världen. Eller liksom att jag gick 
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in i den här destruktiviteten såhära...”åh, nu sitter jag här själv på mitt rum och skär mig 

liksom och lyssnar på hårdrock typ”. Och tyckte väl att det var... Inte häftigt men… jag kunde 

liksom gå in i den här känslan av att ”nu mår jag skitdåligt”. 

 

I: Och vad gav den känslan dig då?  

 

Alma: Alltså, själva skärandet gav mig en känsla av kontroll, absolut. Det är ju det 

jättemycket. Jag hade kanske inte satt samma ord på det då som jag gör nu men det är absolut 

kontrollerande beteende och jag tror att jag fattade det lite då också.  

 

Alma beskriver att hon kände sig konstig och pinsam och trodde att hennes vänner även 

skulle tycka det om de fick reda på att hon skadar sig själv. Hon uppger att hon kunde se på 

sig själv utifrån och inse att hon mår dåligt och att hon ifrågasatte sitt självskadebeteende. På 

internet fann Alma engelska self-harm sidor. Hon kände en viss tillhörighet och en känsla av 

att det fanns andra som kände som henne, men hon menar att hon aldrig identifierade sig med 

andra självskadare.  

 

Alma: Det var lite såhär wow-upplevelse av att det fanns andra människor som kände precis 

samma känslor... 

 

I: Just att du inte kände dig ensam i problematiken? 

 

Alma: Nä, just precis, jag fick en tillhörighet vilket kan vara bra och dåligt, men eftersom 

tillhörigheten bara var på några engelska internetsidor så var det ju aldrig nånting som jag 

fastnade för /.../  Jag tänker att ... om man ingår i en grupp där alla skär sig då kan det vara 

svårt att sluta för att då... ja... då blir man inte tillhörig längre, men jag hade aldrig sån 

tillhörighet liksom... 

 

När Alma gick första året på gymnasiet valde hon att berätta för en nära vän att hon skar sig 

själv. Vännen uppmanade Alma att söka hjälp, vilket ytterligare förstärkte Almas tankar om 

att hon måste sluta skada sig själv. Samtidigt som hon ville upphöra med sitt 

självskadebeteende så gav självskadandet henne viss tillfredställelse. 

 

Alma: Jag kände mig nog ganska såhära… destruktiv i det liksom. Det var nog en ny känsla 
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som jag försökte... som jag både gillade och inte gillade, bitterljuvt på nåt sätt. /.../ Det var en 

ganska pirrande känsla i kroppen. Och att det var på nåt sätt… att det kanske alldeles efter 

det blir nån sorts adrenalinrush, och att.. det var liksom det jag var ute efter.  

 

Alma beskriver hur hon upplevde att hon hade två identiteter. Utåt sett så var hon en 

högpresterande person med mycket kompisar, men inåt så hade hon nära till ångest och var 

missnöjd med sig själv även om hon inte förstod varför. Hon upplevde det som att ingen 

förstod hur hon mådde, och ibland tänkte hon att om hennes vänner och familj skulle veta hur 

dåligt hon egentligen mår så skulle de bli oroliga, vilket hon känner att de borde vara. 

 

När Alma gick i gymnasiet så kände hon att hon hade nått en punkt där självskadandet måste 

upphöra. Hon sa till sin mamma att hon ville gå till en psykolog och mamman tog med Alma 

till en psykolog med psykodynamisk inriktning. Alma beskriver att mötet med psykologen 

kändes konstigt då denne var mer intresserad av att prata om och med mamman och fokus 

på Alma helt försvann. Alma avslutade snabbt kontakten med psykologen och tog själv 

kontakt med BUP där hon fick träffa en terapeut under ett år ungefär. Alma berättar om det 

första mötet. 

 

Alma: ... och som inte så här rushade så mycket liksom. Utan hon frågade mig om jag var 

stress... eller vi pratade om att jag var stressad och då sa hon att ”jag kan ta med lite 

avslappningsövningar till nästa gång” /.../ Och det gick i perioder under det där året, men 

hon var aldrig... jag har aldrig för mig att hon var ”nu måste du sluta med det här” /.../ Det 

var liksom inga konstigheter, och sen när jag fyllde arton så var det ganska bra och jag 

mådde rätt mycket bättre och jag fyllde arton och då avslutade vi liksom. Så det var ungefär 

ett år. Så det... det är väl det jag minns inte som den avgörande faktorn men det var en väldigt 

bra faktor för det hela. För jag fick prata, jag fick skatta, hon var väl kanske lite mer såhära... 

KBT-inriktad kanske, jag fick skatta hur jag mådde just den dan och liksom... ja, pratade mer 

om... beteendet och hur jag skulle sluta med det. Det var lite viktigare för mig. Jag var ju 

sexton sjutton och kunde inte gå tillbaka och gräva i min barndom, jag var ju fortfarande i 

min barndom. Så hon var ju mer den hära... “liksom, vänta fem minuter, ring en kompis”, du 

vet lite mer som typ när man ska sluta röka. “Ta en macka”. Alltså, för det är en 

impulshandling också ganska mycket. /.../... för mig funkade ganska lätta knep, nä men jag 

ringer någon eller jag... jag gör nåt annat, jag kanske ska ta en cigg... alltså... sådär. Det var 

ganska bra få dem mer praktiska tipsen.  
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Alma började bli allt mer öppen för sina vänner och berättade om sitt självskadebeteende. Då 

det för Almas vänskapskrets var ett främmande beteende så fick hon aldrig någon positiv 

uppmärksamhet de gånger hon skadade sig själv. Snarare upplevde Alma att hon skämdes då 

vännerna tyckte att hon var konstig. Alma beskriver att hon vid den punkten bestämde att det 

fick vara nog. Det hon sett som en universallösning fungerade inte längre. Alma för sedan ett 

resonemang kring självskadandets betydelse för hennes identitet. 

 

Alma: Jag är ganska mycket en allt eller inget person tror jag. Alltså... överhuvudtaget... när 

jag la ner så la jag ner. När jag var i det så identifierade jag mig ganska mycket med det, fast 

inte... Jag sa ju att jag inte hade liksom identitet i det, och inte utåt. Men inåt hade jag nog 

identitet i det. Just det här lite martyrskapet, att jag kunde så hära vara på tjejmiddag och gå 

in på toaletten hos den kompisen och leta upp en rakhyvel och skära mig och dra ner tröjan 

liksom och sen gå ut och känna att ingen vet hur dåligt jag mår. Sådär. Så att nån slags inre 

identitet hade jag nog... Men inte... ja, inte bekräftat av någon annan. 

 

Alma beskriver hur hon länge upplevde sig själv som en väldigt snäll person med svårigheter 

att sätta gränser och att hon inte hade en jämbördig relation till sina vänner. Hon menar att 

hon idag kanske inte är den mest konfliktbenägna personen men att hon har lärt sig att sätta 

gränser och att värdera sig själv. Alma beskriver att hon idag aldrig kommer till samma typ av 

ångest, den är förknippad med hennes tonår och idag upplever hon att hon är vuxen. Efter att 

Alma kom till den punkt där hon bestämde sig för att det fick vara nog så hade hon ett fåtal 

återfall, men sedan hon började på högskola upphörde även de. Hon har nu varit skadefri i 

nästan tio år. 

 

 

 

5.2.1 Analys av Almas livsberättelse 
 

5.2.1.1 Livet innan och fram till skadebeteendet 

 

Alma berättar att hon kommer från trygga familjeförhållanden. I sin livsberättelse framställer 

hon sin identitet för oss som att hon utåt sett var en snäll, högpresterande person med mycket 
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vänner. Alma tror att hennes vänner uppfattade henne som en snäll, medgörlig person som 

alltid ställde upp. Alma berättar att hon skar sig första gången som 14- åring. Detta urskiljer vi 

som den första vändpunkten i hennes livsberättelse om självskadebeteendet. De faktorer vi 

iakttar som leder fram till detta är att hon hade en konflikt med en nära vän och hade svårt att 

hantera känslorna kring detta. Alma beskriver att hon inåt sett hade nära till ångest, var 

missnöjd med sig själv, hade svårt att hantera konflikter och att hon hade ett kontrollbehov. 

När hon efter att ha blivit inspirerad av en veckotidning samt hört att en annan kompis prövat 

att skära sig prövade Alma detta själv. Hon upplevde att det fungerade väldigt bra som 

ångestdämpare och som ett sätt att själv hantera problemen. 

 

Om vi försöker se det ovan beskrivna genom Goffmans dramaturgiska perspektiv skulle en 

tolkning kunna vara att Alma agerade som cynisk aktör då hon tog på sig en roll som hon inte 

riktigt trodde på själv. Alma antog denna ”snälla/medgörliga rollen” i den främre regionen för 

att utåt sett leva upp till det hon trodde att omgivningen (publiken) förväntade sig av henne. 

En annan tolkning kan vara att förväntningarna från publiken blev så stor att Alma var 

tvungen att dra sig tillbaka i de bakre regionerna för att hämta kraft (Goffman, 1974). Då 

Alma beskrivit att hon hade nära till ångest och var konflikträdd, samt saknade strategier för 

att hantera detta så blev hennes enda lösning att skära sig själv för att ventilera och kontrollera 

sina känslor. 

 

 

5.2.1.2 Livet under skadebeteendet 

 

Alma upplevde vissa positiva effekter av självskadebeteendet och det fyllde även en funktion 

i hennes liv. Alma berättade till en början inte om sitt självskadande för någon då hon 

upplevde att vännerna skulle tycka att hon var pinsam och konstig. Alma kände sig 

missförstådd och var ledsen över att ingen verkade förstå och se hur hon verkligen mådde. 

Trots att Alma uppger sig ha trygga familjeförhållanden, berättar hon hur hon saknade att 

föräldrarna inte tydligare ifrågasatte vissa av hennes bortförklaringar.  Hon beskriver hur hon 

satt själv på sitt rum där hon gick in i destruktiviteten och levde ut sina känslor av att må 

dåligt.  
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Enligt vår tolkning gick Alma in i en mer ärlig roll när hon i sitt rum, den bakre regionen, 

tillät sig leva ut sina innersta känslor. Vi upplever att Alma beskriver att hon i det skedet av 

livet inte var redo att visa denna mer sårbara sida för den främre regionen då hon upplevde att 

de förväntningarna publiken hade, inte alls stämmer med hur hon verkligen kände och mådde. 

Goffman menar att vi alltid har en publik vilken arena vi än befinner oss på, vilket vi tolkar 

som att Alma på sitt rum, den bakre regionen, fungerade som sin egen publik. Då denna 

publik utgjordes av Alma själv så var förväntningarna på rollen helt annorlunda, vilket kan 

innebära att hon vid dessa tillfällen var en ärlig aktör som levde ut sina inre känslor 

(Goffman, 1974). 

 

Alma blev ganska tidigt medveten om att hon mådde väldigt dåligt och att 

självskadebeteendet inte var en bra strategi att hantera sina känslor på i längden. Hon hade 

dessvärre inga andra sätt att göra det på, vilket ledde till att beteendet blir en ond cirkel. 

Favazza (1996) menar att vissa typer av skadebeteende ofta leder till ett invant beteende.  

 

När Alma kom i kontakt med self-harm sidor på internet upplevde hon sig känna tillhörighet. 

Hon menar dock att hon inte identifierade sig med andra självskadare. Under intervjuns gång 

ändrar Alma sig och menar att hon nog visst hade en identitet som självskadare inåt, men inte 

utåt. Vi ser likheter i det Goffman menar med att aktören agerar utifrån publikens 

förväntningar. I detta fall förväntades inte Alma bete sig som en självskadare, då varken hon 

eller hennes omgivning identifierade henne med ett självskadebeteende (Goffman, 1974). Att 

Alma under intervjuns gång ändrar sin uppfattning kring sin identitet visar tydligt vad 

berättandet kan ha för funktion i en individs liv. Johansson (2005) menar att berättandet kan 

hjälpa oss förstå den sociala verkligheten och att vi genom berättandet skapar och omskapar 

vår identitet. 

 

En betydande vändpunkt i Almas livsberättelse är när hon till sist berättade om hur hon 

mådde. Detta ledde till att Alma fick kontakt med vården där hon träffade en terapeut vilken 

hon upplevde gav henne tid, inte stressade henne samt hjälpte henne att utveckla nya sätt att 

hantera sin ångest på. Alma ser sig själv som en ”allt eller inget person” och menar att när hon 

väl bestämt sig för att sluta så gjorde hon det. Hon beskriver att självskadebeteendet efter 

detta beslut minskade för att sedan upphöra helt. Faktorer kring denna vändpunkt upplever vi 

är att Alma tillslut berättade om hur hon mådde, vilket kan ses som att hon tog sig an en mer 

ärlig roll även inom den främre regionen (Goffman, 1974). Vi ser detta som att Alma visade 
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sin sanna berättelse för omgivningen. Berglund (2000) menar att berättelsen om oss själva 

endast kan få en fortsättning och utvecklas vidare i samspel med andra. En annan viktig faktor 

vi uppfattar är att Alma genom terapin beskriver sig fått de verktyg hon tidigare saknat för att 

hantera sina känslor på en mindre destruktivt sätt. 

 

Under intervjun återkommer Alma flera gånger till att det egentligen var bra att hon upplevde 

att ingen kring henne skulle förstå detta beteende, då detta skulle ha kunnat leda till att hon 

identifierat sig som självskadare och att beteendet blivit positivt förstärkt. Hon kände sig 

snarare konstig inför sin omgivning och detta blev ännu en faktor i ledet till att Alma ville 

upphöra med beteendet.  

 

 5.2.1.3 Livet som skadefri 

 

Alma beskriver att efter att hon gått i terapi såg sig som mer jämbördig med sina vänner och 

att hon kände ett större värde i sig själv. Detta ledde till att hon vågade sätta mer gränser och 

även om hon idag inte beskriver sig själv som konfliktbenägen, har hon lärt sig kunna hantera 

dessa typer av problem. Detta kan förstås som att Alma har utvecklat sina relationer till sina 

vänner och att dessa nu är av den mer välfungerande sorten som Berglund (2000) menar är 

betydande för att skapa en identitet. 

 

En faktor som vi uppfattar som betydande för att Alma har bibehållit sin skadefria identitet är  

att hon beskriver att den ångest hon tidigare känt är förknippad med tonåren. Alma menar att 

hon nu identifierar sig som vuxen och att hon inte upplever den typen av ångest längre. Alma 

började även på högskolan och efter detta upphörde självskadebeteendet helt. Detta skulle 

kunna uppfattas som att vuxenskapet och att börja på högskolan har fungerat som 

identitetsbärande faktorer för Alma, vilka hjälper henne att etablera sin identitet som skadefri 

(Berglund 2000). 

 

 

5.3 Kajsas livsberättelse 
 

Kajsa är 32 år och hon har idag varit skadefri i cirka två och ett halvt år. Hon berättar att hon 

under sin uppväxt aldrig kunnat tala om känslor i familjen och att hon bara har fått 
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uppmärksamhet när hon har presterat bra i skolan och liknande. Om det fanns problem så 

sopades dessa under mattan. Kajsa beskriver att hon ofta pillade i sina sår när hon var liten 

och hade svårt att låta såren läka. Kajsa berättar att hon under högstadiet och gymnasiet kunde 

slita sig själv i håret och dunka huvudet i väggen.   

 

Kajsa: Och när jag dunkade huvudet i väggen och drog mig själv i håret och sådär så var det 

mer att jag ville känna alltså en fysiskt smärta... för den, alltså den var gripbar på nåt sätt. 

Och jag hade en förklaring till det, när jag hade ont i huvudet för att jag hade dunkat det i en 

betongvägg. Och det tog fokus från kaoset inuti. 

 

Första gången Kajsa skadade sig själv genom att skära sig var när hon som 21 åring hade varit 

ute och festat. Hon var ledsen över att en kille hon var intresserad av inte var intresserad av 

henne. När hon kom hem på natten prövade hon för första gången att skära sig själv med en 

rakhyvel.  

 

Kajsa: Då skadade jag mig för första gången. Det var väl.. det var år 2000 tror jag det var, 

det var första gången. Och jag märkte ju direkt vilken ångestlindring det var... och det 

fungerade så... att.. som ett sätt att dämpa ångesten. Och sen så fortsatta jag med det, just i 

ångestdämpande syfte, och det eskalerade bortom all kontroll så småningom. Men just där 

första gången jag gjorde det så var det som att helt plötsligt kunna andas igen när jag hade 

gjort det... allt allting liksom bara... jag kände mig helt tom, inga känslor, inga tankar, 

ingenting... och det var väl det jag ville uppnå med det hela. 

 

Kajsa beskriver att livet under denna period var besvärligt. Hon hade en del vänner men 

kände sig bräcklig och relationen till föräldrarna var inte bra.  

 

Kajsa: Jag hade några nära vänner... men jag kände mig väldigt konstig såhär, som att jag 

inte var en riktig människa eller som att jag bara låtsades hela tiden, att jag liksom spelade 

en roll, jag var aldrig mig själv. För om jag hade varit mig själv så hade alla bara dragit, för 

att jag var så mörk och främmande på nåt sätt. 

 

I: Var det så du upplevde det? 
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Kajsa: Mm. Och jag kunde inte sätta ord på det som rörde sig inuti heller... utan det var bara 

att man sa att man inte mådde så bra, man kunde inte förklara det mer och sen blev ju 

skadandet ett sätt att kommunicera också... att det var lättare att visa att man hade ont på 

armen än att man hade ont i själen på nåt sätt.  

 

Ångesten menar Kajsa att hon har burit med sig hela livet och hon tror att detta beror på att 

hon aldrig kunnat prata om hur hon mår hemma, och istället lagt all fokus på skolarbetet. 

Kajsa berättar att hon tillslut inte orkade hålla fasaden uppe och att hon blev psykiskt 

utmattad av att hela tiden spela en roll.  

 

Kajsa: Utåt sett så var jag liksom glad partytjej som tyckte om att träffa människor och hitta 

på grejer och jag var väldigt duktig i skolan och... jag försökte visa att jag var lyckad på nåt 

sätt, att jag hade kommit nånstans med mitt liv. Men inåt, eller när jag var själv, så var det 

liksom... då var det ångest, tankar på döden... jag grät ganska mycket ett tag innan jag 

stängde av det också. Och... det var svårt att sova...  ja, jag kunde inte koncentrera mig på 

nånting direkt utan jag var bara uppfylld utav den här smärtan jag hade inuti på nåt sätt. Så 

det var liksom en väldigt mörk sida när jag var själv och sen var det en väldigt ljus sida när 

jag var med andra. Så det var ganska motsatser så. /.../ Jag var livrädd för att visa den sidan 

för någon annan. Just för att den... den skrämde mig väldigt mycket och jag ville inte känna 

det jag kände och jag ville att det skulle vara ljust och fint och glatt liksom. Men det var det ju 

inte egentligen. Och jag var jätterädd för att folk skulle försvinna, att jag skulle bli ensam 

kvar. 

 

Efter ett tag hjälpte inte rakhyvlarna längre och Kajsa började då använda rakblad som hon 

kunde skära sig djupt med. Hon berättar att hon flera gånger var tvungen att åka till sjukhus 

och sy då hon skurit sig allvarligt. Beteendet eskalerade när Kajsa flyttade till en egen 

lägenhet i en annan stad. Där kände Kajsa inte så många och blev därför ganska ensam. Då 

hon bodde själv fick hon även möjlighet att skada sig ifred utan att någon störde henne. Kajsa 

blev inlagd på den psykiatriska avdelningen i staden och här menar Kajsa att hon fann 

identiteten som den sjuka Kajsa. 

 

Kajsa: ... där fann jag min identitet på nåt sätt som den sjuke Kajsa som levde ut allting jag 

tänkte. /…/ För det fanns alltid nån som gjorde nånting värre och jag ville ju vara värst på 

nåt sätt för de sa ju att jag var värst . Så då såg jag vad andra gjorde, tog efter det, 
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modifierade det beteendet och gjorde det till mitt. /.../ ... när jag var liten ville jag alltid vara 

bäst på allt jag gjorde. Alltså jag ville vara bäst i skolan, jag ville vara bäst i lekarna och 

sådär, men sen blev det helt vänt att då skulle jag vara bäst på att vara sjuk på nåt sätt. När 

det blev min verklighet så skulle jag vara bäst på att vara värst på nåt sätt. 

 

I: Och då blev du bäst på det istället? 

 

Kajsa: Mm precis. När de sa att jag var sjuk, då skulle jag vara bäst på att vara sjuk istället. 

/…/ Jag hade ju ingen som helst...vad ska man säga.. kontakt med det friska i mig eller den 

friska världen utanför. Jag stängde liksom av allt det och lät sjukhuset, avdelningen, allt det 

här, bli min verklighet istället. Jag kände att där hörde jag hemma på nåt sätt.  

 

 

Kajsa berättar sedan om en tid då hon åkte fram och tillbaka mellan frivillig- och tvångsvård, 

medicinering och olika diagnoser avlöste varandra. Hon blev tillslut intagen på ett 

behandlingshem där de var specialiserade på självskadebeteende och borderline. Kajsas 

dåvarande diagnos var borderline, depression och ångestproblematik. Perioden på 

behandlingshemmet minns inte Kajsa så mycket av, hon beskriver den som fyra destruktiva år 

kantade av självmordsförsök. Kajsa kände inte alls igen sig i diagnosen hon fått och försökte 

under behandlingstiden att få göra en ny utredning.  

 

Kajsa: … för jag har känt att borderlinediagnosen aldrig har stämt för mig och jag har hela 

tiden velat ha en annan diagnos men jag har hela tiden fått en klapp på huvet och ”jaja, men 

du har borderline, du är borderline ut i fingerspetsarna och att du ifrågasätter det här är en 

del av din sjukdom”. Så... alltså jag var ju sedd som den här manipulativa utåtagerande 

destruktiva människan och… jag är ju ganska envis av mig så på nåt sätt i min värld så tänkte 

jag att jag skulle visa dem, om de sa att jag var borderline ut i fingerspetsarna, då skulle jag 

visa dem borderline som de aldrig hade sett innan. /…/ Även där spelade jag ju en roll. För 

när jag var mig själv så tog de mig inte på allvar utan då var det min sjukdom bara hela tiden.  

 

Kajsa gick i DBT-terapi men lyckades inte bli skadefri under tiden på behandlingshemmet. 

Hon skrevs ut trots att hon fortfarande skadade sig och tog överdoser. Kajsa bodde kvar på 

orten där behandlingshemmet fanns och hade kontakt med öppenvården, vilka stod rådlösa 

inför hennes fortsatta behandling. Hon blev därifrån remitterad till en neuropsykiatriker som 
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gjorde en ny utredning på henne och därefter strök hennes borderlinediagnos. Under 

utredningen av Kajsa involverades även familjen, hennes mamma blev till exempel intervjuad 

om hur Kajsa var som barn. Kajsas nya diagnos blev ADHD och tvångsbeteende. Kajsa kände 

under utredningen att allting började falla på plats. Hon upplevde att hon för första gången 

blev bemött med respekt och att man lyssnade på henne, hon fick även ny medicinering mot 

ADHD. 

 

Kajsa: Och det var när jag började gå hos den läkaren som jag kände att... dels var jag så 

innerligt trött på det livet jag hade och sen blev jag bemött med respekt för första gången av 

en läkare som... han köpte inte mina bortförklaringar och sånt utan han, vad ska man säga... 

han grävde i min hjärna med sked, kan man nästan säga, för han ville förstå allting. Och det... 

för jag förstod inte själv heller så det var ju väldigt en väldigt jobbig process där, men jag var 

så trött på det livet jag hade och jag ville bort från det och det var därför jag slutade. Dels för 

att jag fick stöd ifrån honom då och sen... ja, jag ville inte leva så som jag gjorde.  /…/ Jag 

började med ritalin först mot ADHD:n och det var som att vända på en hand. Ångesten, surret 

i huvudet som jag alltid haft, mina ofokuserade, okoncentrerade kan inte sitta stilla... det 

försvann. Det blev liksom lugn igen. Och det förändrade allting. Just det här att jag kunde 

slappna av på ett helt annat sätt, det var inte det här... jag hade inte det här krypet i benen, 

myrkrypningar typ, och ångesten... alltså den försvann... på nåt sätt.  Den kunde ju komma 

ibland men det var inte alls samma styrka, samma omfattning. Och det känns helt annorlunda 

mot vad det har varit. 

 

Kajsa berättar att det därefter stegvis blev bättre och bättre. 

 

Kajsa: Det kom steg för steg… eller såhär, under utredningen, det var mycket som föll på 

plats då var det. Och sen när jag fyllde 30 också, då hände det nånting. Alltså att... Jag blev 

liksom vuxen då på nåt sätt. Jag kände väl att jag kan inte hålla på så här längre, för jag är 

liksom 30 nu och jag måste göra nånting med mitt liv, på nåt sätt. Jag kan inte slösa bort tio 

år till på det här… /…/ Och jag finns fortfarande kvar. Det måste vara nån mening med att 

jag fortfarande lever. Och jag fattade det beslutat, jag ska leva så enkelt är det. Och jag vill 

inte tillbaka till det livet jag hade... som var verkligen... blod, smärta, död. 

 

Kajsa flyttade sedan tillbaka till staden hon bodde i innan hon var på behandlingshemmet. 

Hon tror att kombinationen av utredningen, den nya diagnosen, medicineringen, flytten och 
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det fina bemötandet av läkaren som lyssnade på henne samt att hon själv ville gå vidare med 

sitt liv är viktiga omständigheter till att hon kunde lämna det gamla bakom sig och gå vidare. 

 

Kajsa: Jag ser mig som en riktig människa idag. Och det är jätteskönt för det har jag 

egentligen aldrig gjort. Jag känner att jag har rätt att finnas, jag är en människa bland 

människor liksom. Och det är den känslan jag har velat ha hela tiden. Och jag tror att jag 

trivs med mitt liv för en gångs skull. Det är väl inte det mest spännande livet jag har, jag är ju 

ingen Hollywood-stjärna, men samtidigt... jag har saker som jag verkligen sätter värde på. 

Jag har min lägenhet, jag har min katt, jag har mina vänner, min familj och... allt som betyder 

nåt har jag. 

 

Kajsa har idag varit skadefri i två och ett halvt år och hon upplever att de inom familjen kan 

prata om känslor på ett helt annat sätt. Under tiden när hon skadade sig själv ville hon inte ha 

någon kontakt med sin familj då hon såg att de mådde dåligt av vad hon gjorde mot sig själv 

och detta spädde på hennes ångest. Hon uppger att de var skönt att familjen alltid fanns där 

och vägrade att helt vända henne ryggen, som hon under en period ville att de skulle göra. Då 

Kajsa och hennes familj kan prata med varandra idag menar hon att det är i alla fall något gott 

som kommit ur allt det svåra. Kajsa har idag förutom stöd av familj och vänner en bra 

psykolog och läkare som hon känner förtroende för. Hon jobbar vidare med sig själv och 

upplever sig ha ett bra skyddsnät om någonting händer. 

 

Kajsa: Jag försöker bearbeta allting jag varit med om genom åren och acceptera att jag har 

gjort det, för jag har väldigt svårt att få ihop de här två bilderna av mig, den jag är idag och 

den jag var då, det är liksom helt olika personer. Jag får liksom inte riktigt ihop det, de två 

personerna. Och... just det här att varje gång jag ser på mina armar så blir jag ju påmind om 

allt som jag har gjort mot mig själv genom åren. Och hur jag ska förhålla mig till det på nåt 

sätt. Det är väl det jag jobbar på just nu. 
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5.3.1 Analys av Kajsas livsberättelse 
 

5.3.1.1 Livet innan och fram till skadebeteendet 

 

Kajsa berättar att hon har skadat sig själv från tidig barndom men menar att detta inte skett på 

ett direkt medvetet sätt. Genom livsberättelsen beskriver hon hur hon hela tiden spelade en 

roll och uppehöll en fasad. Hon visade utåt upp en sida av en partyglad tjej som var duktig i 

skolan och som gillade att träffa människor. Hon beskriver att hon samtidigt inåt sett hade 

ångest, sömnproblem, tänkte på döden, grät mycket och var helt uppfylld av smärta. Hon 

upplevde sig inte som en riktig människa och var livrädd för att visa sin sanna sida då hon 

trodde att alla skulle försvinna om hon gjorde det. Dessa två sidor av Kajsa skulle kunna ses 

genom Goffmans teori som att Kajsa i den främre regionen tog sig an rollen som den glada 

och lyckade och här agerade utefter vad hon upplevde var publikens förväntningar av henne, 

för att sedan i den bakre regionen tillåta sig släppa fram den mörkare sidan. Goffman menar 

att den bakre regionen ibland även fungerar som en plats där individen förbereder sig för nästa 

föreställning (Goffman, 1974). En förlängd tolkning utifrån detta skulle kunna vara att Kajsa 

använde den bakre regionen som en arena där hon hämtade andan för att orka beklä sig rollen 

som ”den lyckade Kajsa”. 

 

Kajsa menar att hon medvetet började skada sig själv vid 21års ålder då hon skar sig med 

rakblad. Vi ser detta som en vändpunkt i livsberättelsen då självskadebeteendet efter detta 

eskalerade. De faktorer vi kan urskilja i hennes livsberättelse som leder fram till detta är 

hennes icke-fungerande familjeförhållanden, den ångest hon kände, att hon under denna tid 

var i en jobbig period i sitt liv och kände sig bräcklig samt att hon inte kunde sätta ord på sina 

känslor. Vi anser att denna vändpunkt blottar Kajsas person då hon beskriver hur hon mådde i 

samband med vändpunkten. Denzin (1989) menar att en vändpunkt är en kris i livet där en 

människas person exponeras. 

 

 

5.3.1.2 Livet under skadebeteendet 

 

Det vi ser som en viktig faktor för bibehållandet av självskadebeteendet är att Kajsa upplevde 

en stark ångestdämpande effekt första gången hon skar sig. Kajsa beskriver även att hon hade 
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svårt att uttrycka sig i ord och att självskadandet blev ett sätt att kommunicera med 

omgivningen. Berglund (2000) menar att det sociala sammanhanget är grunden för hur vi 

uppfattar oss själva och att berättelsen om oss själva bara kan få en fortsättning i samspelet 

med andra. Då Kajsa upplevde att hon inte kan kommunicera på något annat sätt än genom att 

skada sig själv, kan detta tolkas som hennes enda sätt att samspela med omgivningen. När 

Kajsa flyttade till en ny stad kände hon sig ensam och då hon bodde själv fick hon även 

utrymme att skära sig utan att någon uppmärksammade det. Detta är en anledning till att 

självskadandet fortsatte och ökade.  

 

En annan betydande vändpunkt vi ser i Kajsas livberättelse är när fasaden till slut sprack och 

Kajsa hamnade inom vården. Där gick hon helt upp i identiteten som den sjuka Kajsa. 

Identiteten att vara bäst behöll Kajsa vilket då innebar att vara bäst på att vara sjuk. Kajsa 

beskriver att hon helt stängde av livet utanför och lät sjukhuset bli hela hennes verklighet. 

Kajsa berättar att hon kände att hon hörde hemma där. Detta kan tolkas på olika sätt. Det ena 

sättet är att då Kajsa helt stängde av livet utanför, blev sjukhuset hennes enda arena att agera 

på, sjukhuset fick således fungera som både främre och bakre regionen. Att arenorna smälte 

samman kanske gjorde att Kajsa kunde visa sig själv helt och hållet då hon inte längre sökte 

sig till den bakre regionen för att hämta andan och beklä sig en annan roll. En alternativ 

tolkning kan vara att Kajsa inte orkade upprätthålla fasaden och spela rollen som 

högpresterande och duktig, då hon själv inte trodde på den rollen. Hon gick, enligt denna 

tolkning, från att vara en cynisk aktör (den glada lyckliga Kajsa) till att bli en ärlig aktör (den 

mörkare sidan av Kajsa) (Goffman, 1974). Ytterligare en tolkning, vilken kanske är den mest 

sannolika, kan vara att Kajsa behöll identiteten att vara bäst. Detta är vad som alltid förväntats 

av henne som liten, och nu byter hon bara ut att vara bäst i skolan mot att vara bäst på att vara 

sjuk. Hon rättade sig helt enkelt efter sjukvårdspersonalen (publikens) förväntningar av den 

sjuke Kajsa. I detta scenario är Kajsa en cynisk aktör. Detta har likheter med Goffmans (1974) 

exempel på mentalpatienten som ”spelar sjuk” för att uppfylla förväntningarna hos 

sjukvårdspersonalen (publiken).  

 

Vid tiden då Kajsa hamnar på behandlingshemmet för självskadebeteende hade hon diagnosen 

borderline, depression och ångestproblematik. Denna diagnos beskriver Kajsa att hon aldrig 

har känt igen sig i. Hon försökte berätta detta och be om en ny utredning men svaret blev att 

hon var ”borderline ut i fingerspetsarna”.  Detta ledde till att Kajsa återigen dök in i sin 

välbekanta roll att vara bäst och bestämde sig för att visa dem borderline ”som de aldrig hade 
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sett innan”. Berglund (2000) menar att en individ hellre bibehåller en identitet som klingar 

negativt än att inte ha någon identitet alls. Kajsa upplevde även då att hon spelade en roll som 

inte stämde med hennes riktiga identitet. Vi ser det som att Kajsa under denna tid försökte 

söka sig en ny identitet, då hon inte kände igen sig i den som tilldelats henne. Men då en ny 

identitet inte gick att finna, valde hon att bli bäst på den som hon givits även om den inte 

stämde. Detta kan ses som att Kajsa återigen agerade cynisk aktör. Även om hon själv inte 

trodde på sin roll så behöll Kajsa den, då hon upplevde att detta var vad som förväntades av 

personalen (publiken) (Goffman, 1974). Kajsa berättar att hon med tiden upplevde att 

självskadebeteendet mer och mer blev ett invant beteende. Enligt Favazza (1996) kan 

episodiskt självskadebeteendet utvecklas till repetitivt självskadebeteende när beteendet har 

blivit en del av individens identitet. 

 

 

5.3.1.3 Livet som skadefri 

 

En tid efter att Kajsa har flyttat från behandlingshemmet fick hon kontakt med en 

neuropsykiatriker. Kajsa uppger att hon vid den här tidpunkten var trött på det liv hon levde 

och ville ha till stånd en förändring. Neuropsykiatrikern gav henne det stöd hon behövde och 

Kajsa upplevde för första gången att någon verkligen ville förstå henne samt att hon blev 

bemött med respekt. Neuropsykiatrikern gjorde en utredning som ledde till de nya 

diagnoserna ADHD och tvångssyndrom. Kajsa beskriver detta som en väldigt jobbig process, 

men hon upplevde äntligen att diagnosen stämde och att denna gav henne en förklaring till 

vad hon kände. Enligt Goffman (1974) skulle detta kunna betyda att Kajsa trädde ur sin 

cyniska roll och intog en ärlig roll. Hon kände för första gången att den satta diagnosen, vilket 

kan ses som rollen publiken förväntar att hon ska spela, denna gång stämde överens med 

Kajsas egen uppfattning av sig själv. Kajsa kunde agera som den ärliga aktören. 

 

Kajsa menar att livet stegvis blev bättre efter utredningen. När Kajsa fyllde 30 år upplevde 

hon att det hände någonting, hon blev vuxen och ville inte slösa bort mer av sitt liv. Kajsa 

bestämde sig för att hon ville leva. En kombination av bemötandet från läkaren, utredningen, 

den nya diagnosen, medicineringen som dämpade hennes ångest samt att hon flyttade uppger 

Kajsa som betydande faktorer för att hon till sist kom ur sitt självskadebeteende. Berglund 

(2000) menar att beslutet om en förändring alltid kommer inifrån den egna personen, även om 
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denne ofta har behov att hänga upp faktorer för vändpunkten på andra saker som exempelvis 

andra människor, ett så kallat bekräftande vittne. Även om Kajsa hade kommit till beslut om 

att hon ville ha en förändring och att hon ville leva så framställer hon neuropsykiatrikern som 

en viktig person i detta skede i livsberättelsen. Denne kan eventuellt ha fungerat som ett 

bekräftande vittne för Kajsa. Vi tror även att diagnosen, medicin och flytten kan ha fungerat 

som identitetsbärande faktorer för Kajsa (ibid.).  

 

Idag ser Kajsa sig som en riktig människa. Hon känner att hon har rätt att finnas till. Hon 

anser sig ha de ingredienser i livet som betyder någonting. Hennes familjeförhållande har 

blivit mycket bättre, hon har vänner, egen lägenhet, en katt och bra sjukvårdskontakter. Dessa 

komponenter upplever hon som ett bra skyddsnät om det skulle hända något. De skulle även 

kunna ses som de betydande identitetsbärande faktorer som Berglund (2000) menar är viktiga 

att hänga upp sin nya identitet på. Berglund framhåller även hur viktiga välfungerande 

relationer är för förändringsarbetet och detta skulle kunna betyda att Kajsas förbättrade 

relation till sin familj och att hon idag har vänner är av stor betydelse för hur hon mår idag. 

 

Trots att Kajsa mår bra idag har hon svårt att få ihop sina två olika identiteter, den hon är och 

den hon var. När Kajsa ser på sina ärriga armar blir hon påmind om vad hon gått igenom. 

Berglund (2000) menar att när en individ byter identitet kan denne uppleva sig själv som 

identitetslös under perioder. Även om vi inte ser Kajsa som en identitetslös person idag 

beskriver hon själv att hon jobbar med hur hon ska förhålla sig till de två personerna hon 

upplever sig som. Kanske kan det vara så att Kajsa idag befinner sig i en livsprocess där hon 

periodvis kan komma att känna sig identitetslös, till dess hon hittar ett nytt förhållningssätt 

som hon upplever fungerar. 

 

 

6 Diskussion  
 

6.1 Svar på frågeställningar 
 

Vi hoppas att vi i den individuella analysen av respektive livsberättelse har svarat på våra 

frågeställningar på ett mer djuplodat och nyanserat sätt. Det vi presenterar här får betraktas 
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som något mer generellt för att finna gemensamma och sammanfattande svar på 

frågeställningarna.   

 

 

6.1.1 Vad upplever kvinnorna var betydelsefullt för självskadebeteendets 

inledning respektive självskadebeteendets upphörande? 
 

Vad det gäller både inledande och upphörande faktorer uppger alla kvinnorna att det har varit 

en kombination av många olika saker. Vi har dock iakttagit vissa linjer som smälter samman i 

livsberättelserna.  

 

De betydelsefulla faktorer för inledandet av självskadebeteendet vi lagt märke till hos alla 

kvinnorna är att de på något sätt har svårt att visa, hantera eller kommunicera vad de känner 

och att självskadandet därför blir ett sätt att ventilera alternativt kommunicera sina känslor på. 

Att självskadebeteendet blir ett sätt att kommunicera passar väl in i den psykologiska 

förklaringsmodellen där alexitymi, oförmåga att identifiera och uttrycka sina känslor, tas upp 

som möjlig förklaring till självskadebeteende (Allmänna barnhuset, 2004). Den narrativa 

studien Abrams & Gordons (2003) genomfört visar att alla sex deltagare använde 

självskadebeteende som en strategi för att hantera stress, trauma, familjeproblem och 

relationsproblem. 

 

Alla uppger att känslan av att vara vuxen upplevts som betydelsefull för att ta sig ur 

självskadebeteendet. Detta har vi valt att tolka som att vuxenskapet blir en viktigt 

identitetsbärande faktor för våra respondenter (Berglund, 2000). Det är även intressant att se 

denna likhet mellan våra respondenter med den sociala förklaringsmodellen i bakgrund.  

Modellen uppger att unga upplever stress då de inte känner att de betraktas som vuxna av 

samhället (Allmänna barnhuset, 2004). 

 

Kvinnorna har även gemensamt att de upplevt andra människor som viktiga för upphörandet 

av beteendet. Nora och Kajsa framhåller tydligt personer i sina livsberättelser som har bemött 

dem med respekt, sett dem och tryckt på lite extra i vissa lägen. I Almas livsberättelse framgår 

detta inte på samma tydliga sätt, men Alma framhåller även hon att det varit betydelsefullt att 

hennes terapeut inte var påstridig och att denne ställde de rätta frågorna. Berglund (2000, 

s.18) hävdar att ”Människors betydelse för människor är helt avgörande, antingen det handlar 
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om vägar in eller vägar ut ur problematiska livssituationer.” Vi frågar oss dock, likt Berglund, 

om det var personerna de mötte som gjorde rätt eller om det var så att våra respondenter var 

redo för en förändring? Även om våra respondenter uppger att de i kontakten och relationen 

med någon annan har fått hjälp att förändra sitt beteende så spekulerar vi i om det inte var 

deras egna beslut att upphöra med beteendet, som varit det avgörande. Vår tolkning är att de 

inte hade kunna ha tagit till sig den hjälp de erbjudits, och inte sett och hört de människor de 

uppger som betydande, om de inte själva inuti varit redo för en förändring. Berglund (2000) 

menar att en förändringsprocess alltid kommer inifrån, även om individen har ett behov av att 

hänga upp den på identitetsbärande faktorer utifrån.  

 

6.1.2 Vilka identitetsuttryck kan urskiljas i livsberättelserna? 
 

Berglund (2000) ser utanförskap som ett av de största hindren för en förändringsprocess. Som 

vi ser det har alla tre ett utanförskap. Nora beskriver sig som mobbad och att hon inte passar 

in i samhällets osynliga normer. Kajsa vågar inte visa vem hon är i rädsla för att alla ska 

försvinna. Alma känner sig konstig och missförstådd inför sin omgivning. 

 

Vi upplever samtliga som väldigt sökande i sin identitet och efter en identitet.  Nora antog en 

ny identitet och jobbar på att hennes båda identiteter ska bli sams en dag. Kajsa pendlade från 

den högpresterande partytjejen till en som helt levde ut sin identitet som sjuk. Även Kajsa 

jobbar idag med att förstå sina båda ”jag”. Alma är den som vi kanske minst upplever har sökt 

efter en identitet på det vis de andra gjort. Hon har visserligen framställt sig ha olika 

identiteter när hon är själv och när hon är med andra. Vi upplevde också att Alma omskapade 

sin identitet under intervjuns gång och fick insikt om att hon inåt sett visst hade en identitet 

som självskadare. Både Nora och Kajsa har tydligt uttryckt sig ha haft en identifikation i 

självskadande. Det blir intressant att uppmärksamma att både Nora och Kajsa uppger att 

självskadebeteendet blev ett invant beteende. Alma beskriver det som att hon hamnar i en ond 

cirkel, vilket vi tolkar som att beteendet blir invant. Enligt Favazza (1996) kan episodiskt 

självskadebeteende utvecklas till repetitivt självskadebeteende när beteendet har blivit en del 

av individens identitet. Alla tre uppger till slut sig ha haft en identitet som självskadare. 
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Under självskadandet framställer Nora sig flera gånger som en person som var osynlig och 

hon betvivlade även om hon verkligen fanns. Vi ser starka likheter mellan Nora och Kajsa, när 

Kajsa beskriver att hon inte känner sig som en riktig människa under självskadandet. 

 

 

6.1.3 Vilka vändpunkter kan urskiljas i livsberättelserna? 
 

Att visa på att dessa vändpunkter har urskilts i livsberättelserna är intressant i sig, men dessa 

blir desto mer intressanta i ett sammanhang. Vi vill därför under denna del även lyfta fram 

vissa kringliggande element. 

 

Vi anser att alla våra respondenter inleder sina livsberättelser med att berätta om en tydlig 

vändpunkt, då de skär sig själva för första gången. Det som gör detta till en viktig vändpunkt 

är att alla kvinnorna beskriver att självskadandet gav en positiv effekt och hjälpte dem att 

hantera de svåra känslorna de upplevde. Vändpunken blir även betydande då vi kan iaktta att 

från och med denna punkt eskalerade alla tre kvinnornas självskadande.  

 

En annan gemensam och viktig vändpunkt som vi ser är då självskadebeteendet upphör. Vi 

har uppfattat det som att denna vändpunkt egentligen kan ses som två vändpunkter, vilka vi 

valt att kalla den inre och den yttre. Kajsa uppger att allt blev stegvis bättre efter utredningen 

hos neuropsykiatrikern. Hon kände även under denna period att det fick vara nog och att hon 

ville ha en bättre tillvaro. Nora begravde sina rakblad och bestämde sig för att det bara skulle 

bli bättre, vilket det enligt henne också blev. Kring denna vändpunkt för Nora observerar vi 

nyvunna relationer och även hon uppger att hon vill sluta skada sig. Almas vändpunkt 

uppfattar vi komma i samband med att hon fick kontakt med en terapeut samt att hon uppger 

att hon är en ”allt eller inget person”. Alma bestämde sig, likt Kajsa och Nora, för att det fick 

vara nog. Vi har valt att se den punkten där våra respondenter själva känner att ”nu får det 

vara nog” som den inre vändpunkten. Detta betyder inte att självskadandet här slutar eller 

kanske ens avtar, men det är här vi anser att en inre förändringsprocess tar fart. Sedan finns 

det en punkt i deras livsberättelser där de menar att självskadandet minskar för att sedan helt 

upphöra. Dessa punkter, de yttre vändpunkterna, tycker vi oss urskilja då Kajsa träffade 

neuropsykiatrikern, Nora begravde sina rakblad och Alma träffade terapeuten.  
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Vi tycker oss se vissa likheter och olikheter i vad våra respondenter har behövt för att få till 

stånd vändpunken kring upphörandet. Vi upplever att Nora och Kajsa uppger att de har använt 

flest identitetsbärande faktorer för att förändra synen på sig själva och komma till stånd med 

en ny identitet i samband med sina vändpunkter kring upphörandet. Nora framhåller även 

vikten av hjälp från flera bekräftande vittnen (Berglund, 2000) under livsberättelsens gång. Vi 

upplever att både Nora och Kajsa har haft hjälp av flera yttre faktorer för att få tillstånd en 

förändring i livet.  

 

Både Nora och Kajsa har framställt sig som individer med stora brister i sina relationer kring 

den första vändpunkten i deras livsberättelser. Vi iakttar sedan att kring vändpunkten vid 

självskadandets upphörande hade Kajsa förbättrat relationen till familjen och Nora hade 

funnit nya välfungerande relationer i livet. Alma, som beskriver sig ha haft en tryggare 

familjesituation, är den av de tre som verkar vara i minst behov av nya yttre faktorer för att 

inleda sin förändringsprocess. Detta känner vi igen i Abrams & Gordons (2003) studie som 

uppgett just familje- och relationsproblem som en betydande faktor för självskadandet samt i 

de välfungerande relationerna Berglund (2000) lyfter fram som betydande för en 

förändringsprocess.   

 

Vi iakttar även att de vändpunkter vi får ta del av i dessa livsberättelser konstrueras i 

efterhand. Denzin (1989) menar att det kan vara svårt för en individ att se och förstå en 

vändpunkt när denne befinner sig mitt i den. Om då vändpunkten är en dåtida konstruktion av 

en betydande händelse, tror vi, likt Berglund (2000), att individen har ett behov av att hänga 

upp denna vändpunkt på något som kan förklara och motivera livsprocessen. Berglund (2000) 

framhåller att förändringen alltid börjar inifrån, men att en individ har behov av att få detta 

bekräftat utifrån.  

 

6.1.4  Slutsatser 
 

Alla respondenter har uppgett att de känt ett visst mått av utanförskap och att de upplevt att de 

har spelat en roll där de varit tvungna att dölja hur de egentligen mår och känner. 

Självskadebeteendet blev en reaktion på den ångest de alla tre kände och som de saknade 

verksamma strategier för att hantera. När de lyckades sluta med sitt självskadebeteende hade 

respondenterna utvecklat välfungerande relationer med andra och de kände heller inte samma 
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utanförskap som tidigare. Vi kan se att relationerna de utvecklade hjälpte dem att upphöra 

med självskadebeteendet men tror det kan vara deras beslut att upphöra som var den mest 

avgörande faktorn. Respondenterna upplever att de har en annan identitet idag än under tiden 

som de hade ett självskadebeteende. De har alla tre även uttryckt att den ångest, som de 

upplever ligger tillgrund för självskadebeteendet, till stor del förknippas med tonårstiden och 

att de nu identifierar sig själva som vuxna och inte upplever samma slags ångest. 

 

 

6.2 Metodens för- och nackdelar 
 

Det narrativa perspektivet har inte varit lätt att få grepp om. Vi har flera gånger upplevt oss 

pussla ihop en ”egenteori”. Vi upplever ändå att vi lyckas få syn på en hel del intressant. Både 

Berglund och Goffman har varit till stor hjälp på det viset att vi kunnat vända och vrida på 

materialet och se det från olika synvinklar.  Genom deras tankar har vi på ett djupare och 

tydligare sätt kunna synliggöra delar i materialet.  

  

De livsberättelser vi samlat in kan genom det socialkontruktionistiska perspektivet ses som en 

tolkning av individens egen upplevelse av dåtiden, snarare än reproduktion av hur det faktiskt 

var (Riessman, 2008). Det socialkonstruktionisktiska perspektivet menar att en berättelse inte 

bara är en berättelse i sig, utan även att själva situationen när berättandet tar plats är en 

händelse (Johansson, 2005). Samspelet mellan respondenten och intervjuaren påverkar 

således berättelsen. Materialet har analyserats utifrån våra subjektiva ”sanningar”. Vi kan då 

fråga oss vad kunskapen vi funnit är värd? 

 

Vi har en tro att just dessa individuella subjektiva berättelser och upplevelser är vad vi som 

kommande socionomer behöver ta del av. För är det inte så att vi alla är individer med egna 

känslor och erfarenheter? Självskadeproblematiken har i dagsläget mest blivit åskådliggjort 

genom den kvantitativa forskningen. Kanske är det dags att lyssna till kunskapen om 

olikheter. Efter denna genomförda studie klingar Åkermans (2009, s.41) ord kvar, ”Varför 

man skadar sig själv varierar från person till person, från tillfälle till tillfälle och oftast är det 

flera anledningar som spelar in”.  
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En annan diskussion utifrån den valda metoden, som vi tror påverkat denna studie, är att vi 

upplever att Nora och Kajsa har berättat sin historia många gånger de senaste åren. Alma har 

inte berättat om denna del av sitt liv på många år. Vi kan inte låta bli att fundera över hur det 

har påverkat deras syn på sin identitet, upplevelse kring betydande faktorer och vändpunkter. 

Kanske är detta en förklaring till varför Alma under intervjuns gång ändrar sitt 

identitetsuttryck? Alma har inte fokuserat på denna del av sin livsberättelse på många år. 

Under tiden hon pratade med oss insåg hon att hennes identitet hade omskapats.  

 

 

6.3 Fortsatt forskning  
 

Som vi nämnt åtskilliga gånger i denna studie är självskadebeteende undersökt mest utifrån 

kvantitativ forskning. Kvantitativ forskning kan vara bra i det avseendet att den finner resultat 

och samband som kan generaliseras på en större grupp. Vi frågar oss dock om detta inte till 

viss del går att göra genom kvalitativ forskning. Vår studie är en väldigt lite sådan, ändå 

tycker vi oss finna flera gemensamma nämnare våra respondenter emellan. Vi tror att den 

kvalitativa forskningen kan finna djupare och mer komplexa svar. Vi efterlyser därför mer 

forskning kring självskadebeteende inom denna metod.  

 

Då denna studie ser samband i att alla tre kvinnor har använt sig av självskadande för att 

ventilera och hantera sina känslor skulle det vara intressant att forska kring detta och hur vi 

kan ge ungdomar verktyg och strategier för att hantera de känslor som ligger till grund för att 

utveckla ett självskadebeteende. Socialstyrelsen (2004) kommer i sin kunskapsöversikt fram 

till att det finns stora kunskapsluckor i den befintliga forskningen på området, men att det är 

de professionellas ansvar att ta till sig den information som ändå finns. Det skulle därför även 

vara intressant att undersöka hur mycket socionomer vet om självskadebeteende. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Intervjumall 
 

 

Vi tänkte be dig berätta kring när skadebeteendet började och hur ditt liv såg ut då? 

Ålder/tid 

Relationer/familj/betydelsefulla personer 

Vilka faktorer påverkade? 

Hur såg du på dig själv/Vem var du då/Hur tror du andra upplevde dig? 

 

 

Vad händer här emellan? 

 

 

Kan du berätta om tiden då skadebeteendet upphörde och hur ditt liv såg ut då? 

Ålder/tid 

Relationer/familj/betydelsefulla personer 

Vilka faktorer påverkade? 

Hur såg du på dig själv/Vem var du då/Hur tror du andra upplevde dig? 

 

 

 

 

Vill du utveckla… 

Berätta mer… 

Hur kändes det då? 

Vad tänkte du då? 

Du menar alltså att… 

Du upplevde alltså att… 

 

 

 

 


