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1. INLEDNING 
Självskadebeteende bland ungdomar i form av att de skär sig eller bränner sig har 
uppmärksammats alltmer i samhällsdebatten under senare tid. Ett vanligt intryck bland 
vårdgivare är att självskadebeteendet har ökat (Socialstyrelsen 2004a). Uppsatsförfattarna har 
uppmärksammat att forskningsläget kring hur ungdomar med ett självskadebeteende resonerar 
kring sin egen problematik är begränsat. 
 
Nedan följer en presentation om vad som väckte uppsatsförfattarnas intresse för att genomföra 
denna studie och som slutligen utmynnar i uppsatsens syfte. Därefter följer en lista över 
svårbegripliga facktermer som kan underlätta för den fortsatta läsningen. 
 
1.1 Bakgrund 
Uppsatsförfattarnas intresse för ungdomar med självskadebeteende väcktes bland annat då en 
av de under sin första praktik mötte ungdomar som tillfogade sina egna kroppar skada. 
Intresset stärktes då den andre under sin andra praktik diskuterade ämnet med vårdgivare. Det 
framkom då bland annat att självskadebeteende blivit allt vanligare bland ungdomar och 
främst bland flickor. Svensk statistik visar en tendens till ökning av antalet flickor som vårdas 
för självskadebeteende inom slutenvård, från i genomsnitt 27-28 flickor per år 1988-1997 till i 
genomsnitt 37 flickor per år 1998-2002. Antalet pojkar har under samma perioder dock varit 
konstant, i genomsnitt 9 pojkar per år (Socialstyrelsen, 2004a). Självskadebeteende bland 
ungdomar verkar alltså öka. Det är dock viktigt att betona att det kan finnas ett stort mörkertal 
då flertalet av dessa ungdomar inte söker hjälp. 
 
Internet har blivit ett betydelsefullt medel för social kommunikation. Framväxten av virtuella 
mötesplatser och gemenskaper på Internet, så kallade communitys, har fått stor 
uppmärksamhet. År 1998 var exempelvis antalet ämnesrelaterade diskussionsgrupper på 
Internet beräknade till 80 000 och denna siffra ökar stadigt år för år. En stor mängd 
communitys finns alltså på Internet och flera människor använder dessa kontinuerligt för 
interaktion. Dagens svenskar tillbringar i genomsnitt cirka en timme per dygn framför 
datorskärmen och ungefär en halvtimme ägnas åt att surfa på Internet (Thulin, 2004). Idag har 
20 procent av de yngre barnen och drygt 30 procent av de äldre, tillgång till en egen dator och 
90 procent har tillgång till dator i hushållet. Detta pekar tveklöst på att datorerna har en 
framträdande roll i dagens samhälle (Hernwall, 2003). 
 
En allmän och vanlig uppfattning idag är, enligt Smith och Kollock (1999), att communitys 
har en negativ inverkan på dagens ungdomar. Författarna menar dock att communitys kan ha 
en mängd fördelaktiga betydelser för den enskilde individen. Via communitys har individen 
en möjlighet till att söka och finna information, gemenskap samt stöd från andra människor. 
Olika studier visar att communityanvändare använder sig av dessa möjligheter mycket flitigt, 
vilket författarna tolkar som att behovet av information och stöd, från andra människor, verkar 
vara stort. Uppsatsförfattarna har diskuterat det faktum att man sällan går fram till en 
främmande människa på stan som gråter och är förtvivlad och erbjuder denne sin hjälp eller 
sitt stöd. Oftast går man bara förbi och låtsas som om man inget ser. Enligt Smith och Kollock 
(1999) tenderar användarna på communitysidor att mer frikostigt erbjuda hjälp och stöd till 
okända människor, eftersom de här är mer anonyma och har en större fysisk distans till 
varandra. 
 
Mer kunskap kring hur ungdomar med självskadebeteende diskuterar med varandra kan ge en 
ökad förståelse för hur de tänker och uttrycker sina känslor. I och med att tidigare forskning 
visar på att communitys blir alltmer populära så antar uppsatsförfattarna även att allt fler 
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ungdomar använder sig av dessa. Uppsatsförfattarna anser att genom att beskriva hur 
ungdomen uttrycker sig utanför de professionellas väggar kan en ökad kunskap fås som kan 
vara värdefull vid mötet mellan den professionelle och klienten/patienten. Det kan exempelvis 
underlätta för den professionelle att möta ungdomen bakom ett självskadebeteende om den 
professionella har mer kunskap kring hur ungdomar själva tänker och resonerar kring 
beteendet. Denna kunskap kan även minska risken för att fördomar och osäkerhet uppstår hos 
de professionella, som kan påverka bemötandet negativt. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta uppsatsarbete är att beskriva vad som ligger i fokus i ungdomars 
diskussioner, på ett webbaserat community, kring självskadebeteende. 
 
Uppsatsförfattarna har valt att studera följande: 
 

• Vilka huvudteman ligger i fokus i ungdomarnas diskussioner? 
• Fungerar diskussionerna på forumen som ett socialt stöd? 
• Vilka erfarenheter har ungdomarna av professionell hjälp? 

 
1.3 Definition av begrepp 
Nedan följer uppsatsförfattarnas definitioner av självskadebeteende och professionella. Dessa 
definitioner kan vara bra för läsaren att känna till då uppsatsförfattarna använder dessa 
begrepp regelbundet i uppsatsen. 
 
Självskadebeteende Uppsatsförfattarna definierar detta beteende som då en individ 

medvetet, själv och avsiktligt tillfogar sin egen kropp yttre och 
upprepande skador på huden genom skärning, bränning, rispning och 
slag utan någon direkt självmordsavsikt. 
 

Professionella När uppsatsförfattarna använder begreppet professionella menar de 
den yrkesperson som ungdomarna möter på grund av sin problematik. 
De som avses med begreppet är följande yrkespersoner: läkare, 
socialtjänst, psykologer och kuratorer. 

 
1.4 Definition av facktermer 
Då detta arbete grundar sig på material taget från Internetsidan Helgon.net (www.helgon.net) 
kommer arbetet att innehålla en del svårbegripliga facktermer. För att underlätta för läsaren 
kommer uppsatsförfattarna nedan att i alfabetisk ordning lista dessa begrepp och göra 
kortfattade beskrivningar av dem. Nedan följer uppsatsförfattarnas egna definitioner av dessa 
begrepp: 
 
Community  Ett community är en mötesplats på Internet där användaren ofta måste 

registrera sig som medlem för att komma åt dess funktioner. På ett 
community kan medlemmarna mötas, kommunicera, visa upp vilka de 
är och vad de är intresserade av. Huvudsyftet är ofta att komma i 
kontakt med likasinnade (Wikipedia, 2006). 
 

Diskussionsämne  Diskussionsämnen är ämnen som ligger under ett forum på Helgon.net. 
Dessa diskussionsämnen kan öppnas av medlemmarna själva via en så 
kallad öppningsfråga. 
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Forum  Ett forum är en sida där människor kan diskutera med varandra kring 
olika ämnen. Här kan man både läsa och svara på andras inlägg. 
 

Inlägg  Ett inlägg är ett svar som en medlem har skrivit på en öppningsfråga 
under ett diskussionsämne, men kan även vara ett svar på andra 
medlemmars inlägg. 
 

K  Anger att medlemmen på Helgon.net uppgett sig att vara kille. 
 

O  Anger att medlemmen på Helgon.net ej har uppgett något kön, alltså är 
könet okänt. 
 

T  Anger att medlemmen på Helgon.net uppgett sig att vara tjej. 
Öppningsfråga En öppningsfråga är det inlägg som har startat ett diskussionsämne i 

ett forum. Denna öppningsfråga är alltså grunden för den fortsatta 
diskussionen i detta diskussionsämne. 
 

Öppningsperson Öppningspersonen är en medlem på communityt som har öppnat ett 
diskussionsämne genom att ställa en öppningsfråga. Oftast blir denna 
person huvudpersonen i den fortsatta diskussionen i diskussionsämnet. 
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2. METOD 
Nedan följer en redogörelse för hur uppsatsförfattarna har gått till väga under arbetets gång 
samt diskussioner kring studiens reliabilitet, validitet och etiska aspekter. 
 
2.1 Metodval 
Då studiens avsikt var att beskriva vad som låg i fokus i ungdomars diskussioner kring 
självskadebeteende på ett webbaserat community har uppsatsförfattarna valt att använda sig 
av samma kvalitativa tillvägagångssätt som oftast används vid intervjuer. Syftet med detta 
kvalitativa tillvägagångssätt är bland annat att få en ökad förståelse för ett fenomens innebörd 
och mening. Det förhållningssätt som uppsatsförfattarna valde att använda sig av kallar 
Widerberg (2002) för det empirinära förhållningssätt. Detta förhållningssätt används då 
forskaren vill söka och hitta teman för att kunna få fram vad som ligger i fokus i materialet 
och för att kunna koppla detta till tidigare forskning. 
 
För att resultat- och analysdelen skulle bli så strukturerad och förståelig som möjligt har 
uppsatsförfattarna även valt att använda sig av det tillvägagångssätt som Widerberg (a.a.) 
kallar för framställningsformen. Framställningsformen innebär bland annat att resultatet 
presenteras på ett sådant sätt att det för läsaren blir lätt att följa en röd tråd, exempelvis genom 
att resultatet delas in i lämpliga underrubriker. Framställningsformen möjliggjorde även för 
uppsatsförfattarna att lyfta fram sådant som de särskilt ville förmedla till läsaren. 
 
2.1.1 Tillvägagångssätt 
Uppsatsförfattarna började med att samla in och läsa igenom det material som fanns om 
självskadebeteende på forumen och delade sedan in detta i huvudteman. Då materialet delades 
in i huvudteman (se 2.1.1.1) utgick författarna från det empirinära förhållningssätt. Efter att 
materialet delats in i huvudteman skrev författarna ned sin helhetsförståelse och det som de 
ville förmedla till läsaren (se 2.1.1.2). Då detta gjordes utgick författarna mycket från 
framställningsformen. 
 
2.1.1.1 Steg 1: Temaindelning 
Uppsatsförfattarna hade inga förutbestämda huvudteman utan dessa skapades efter ett antal 
genomläsningar av materialet, se figur 1 nedan.  
 
Figur 1 Illustration över tillvägagångssättet vid temaindelning 
 
 
FORUM    DISKUSSIONSÄMNEN    SUBTEMAN                       TEMAN            HUVUDTEMAN 
 

                            

    1 

   2 

   3 

   4 
 

 
Samtliga forum på Helgon.net lästes igenom för att identifiera de forum som behandlade 
självskadebeteende. Efter denna genomläsning fann uppsatsförfattarna att tre forum 
behandlade beteendet. Dessa tre forum innehöll sammanlagt tjugo diskussionsämnen som tog 
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upp självskadebeteende. Efter en första genomläsning av diskussionsämnena var det möjligt 
att urskilja och identifiera olika subteman som tydligt skiljde sig från varandra. Ungdomarna 
diskuterade kring olika ämnen som exempelvis olika behandlingsmetoder, professionellas 
bemötande, medias inverkan, infektionsrisk, ångest och andra orsaker till självskadebeteendet. 
Författarna läste sedan igenom de funna subtemana och fann då att dessa kunde delas in i ett 
antal teman. Dessa teman bildades utifrån vad de olika subtemana hade gemensamt respektive 
vad som skilde dem åt. Efter ytterligare en genomläsning av temana kunde dessa delas in i 
fyra stycken huvudteman. Författarna lät framställningsformen avgöra antalet huvudteman för 
att uppsatsen skulle bli strukturerad och för att den på ett bra sätt skulle kunna förmedla det 
som uppsatsförfattarna, utifrån materialet, ville lyfta fram. De slutgiltiga huvudtemana blev: 
Självskadetrend – Varför skada sig själv – Sårskador, ärr och skamkänslor – och Behandling 
och stöd. Dessa huvudteman avspeglar det som ligger i fokus i ungdomarnas diskussioner 
kring självskadebeteende. Uppsatsförfattarna kommer senare i arbetet (se 4.2) att behandla 
huvudtemana var för sig utifrån studiens syfte. 
 
2.1.1.2 Steg 2: Analys av de fyra huvudtemana 
När det var dags för uppsatsförfattarna att analysera de fyra huvudtemana började författarna 
med att grundligt gå igenom varje huvudtema för sig. Efter att ett huvudtema lästs igenom 
diskuterade författarna vad det var för helhetsförståelse som önskades förmedlas till läsaren. 
Författarna pendlade mellan huvudtemat i sin helhet och dess delar. Delarna, det vill säga 
enskilda inlägg, i huvudtemat kunde antingen verifiera helhetsförståelsen men också avvika 
från denna. Författarna använde sig av metoden att pendla mellan del och helhet för att se till 
att inte författarnas förförståelse (se 2.4.1) låg till grund för den helhetsförståelse som 
skapades utifrån huvudtemat. Genom att använda sig av denna metod så är risken mindre att 
uppsatsförfattarnas förförståelse tar över när helhetsförståelsen skapas. Metoden möjliggör 
även att delar i huvudtemat som avviker från helhetsförståelsen uppmärksammas. När 
författarna sedan blev klara över helheten och vad som skulle förmedlas skrevs detta ned. För 
att exemplifiera användes, då det var lämpligt, träffande citat som styrkte och förtydligade den 
helhetsförståelse som författarna önskade förmedla. När det var möjligt kopplades även 
helhetsförståelsen till tidigare forskning. Ovan nämnda process genomfördes på samtliga 
huvudteman. 
 
2.2 Litteraturinsamling 
För att få så aktuell forskning som möjligt har endast material som utgivits år 1995 eller 
senare använts. 
 
För att få fram material om självskadebeteende och för att få en första överblick av vad som 
redan fanns forskat kring ämnet, söktes materialet på Mittuniversitetets databaser och på 
Sollefteås sjukhus databaser och då på Academic search elite. De flesta sökningarna gjordes 
på ämnesdatabaserna Pubmed/Medline, PsycInfo samt Artikelsök, MIMA och Libris. De 
sökord som användes i dessa databaser var; Self- harm, Self- wounding, Self- mutilation, Self- 
injurious behaviour, Self-desructive behaviour, Bodily harm och Cut*. För att begränsa 
materialet ytterligare lades dessa sökord till; Childhood trauma, Adolescens, Background 
factors och Occurrence. Svenska sökord som användes var; Självskad*, Självskär* och 
Självdestruktivt beteende och materialet begränsades med tilläggsorden; Tonårsflickor, 
Ungdomar, Bakomliggande faktorer och Orsaker. 
 
Uppsatsförfattarna hittade även användbara artiklar på Internetsidan www.socialstyrelsen.se 
där självskadebeteende användes som sökord. Tre användbara artiklar hittades på denna sida 
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och en av dessa ”Socialstyrelsen, 2004b” var en forskningsöversikt. På grund av detta har 
uppsatsförfattarna valt att hänvisa till grundförfattaren då material har används ur denna källa. 
 
För att uppsatsförfattarna skulle kunna beskriva neurofysiologin lånades en bok om detta på 
Mittuniversitetsbiblioteket i Sundsvall. 
 
Material om communitys och Internetkommunikation söktes på MIMA. Sökord som här 
användes var Internet, Barn, Ungdomar och Sociala aspekter. 
 
2.3 Urval 
Lindblad (1998) menar att vid en kvalitativ studie så väljer man ett mindre men ofta mer 
strategiskt urval. Uppsatsförfattarnas tanke var från början att titta på ett community som 
allmänt upplevs vara det mest populära bland Sveriges ungdomar idag. Det visade sig dock 
redan tidigt att detta community inte var möjligt att studera då flera forum var låsta.  För att 
komma åt dessa krävdes det att man ansökte om medlemskap i forumet, samt att man betalade 
en avgift. Tanken riktade sig då mot communityt Helgon.net eftersom uppsatsförfattarna 
sedan tidigare kände till denna sida och visste att forumen där var mer tillgängliga. 
Urvalsprocessen har alltså varit något styrd. Hur detta urval kan komma att påverka resultatet 
diskuteras vidare under Reliabilitet och validitet (se 2.4). 
 
Uppsatsförfattarna har valt att titta närmare på just forumen på Helgon.net eftersom 
ungdomarna där för diskussioner med varandra kring olika ämnen som intresserar dem. 
Empirin hämtades och skrevs ut den 1 april 2006. 
 
Eftersom denna uppsats endast har som syfte att beskriva ungdomars diskussioner på 
forumen, har materialet begränsats till att endast innefatta ungdomar som uppgett sig att vara 
mellan 13 och 25 år. Dessa åldrar har valts att studeras med anledning av att 
uppsatsförfattarna har kunnat se att de flesta som har diskuterat självskadebeteende på 
forumen har befunnit sig inom denna avgränsning. Endast några enstaka har varit äldre än 25 
år och de har då varit betydligt äldre. Nationalencyklopedin sätter den övre gränsen för 
begreppet ungdom vid åldern 30 alternativt, i den tidiga 20- årsåldern (Nationalencyklopedins 
Internettjänst, 2006). Denna studie omfattar totalt 114 ungdomar. Av dessa har 83 ungdomar 
uppgett sig för att vara tjejer, 21 killar och 10 okända. 
 
2.4 Reliabilitet och validitet 
Enligt Thurén (2002) är det viktigt att i ett forskningsmaterial redogöra för arbetets reliabilitet 
och validitet. Med reliabilitet menas arbetets tillförlitlighet det vill säga att upprepade 
mätningar är korrekt gjorda och att en annan forskare skulle komma fram till samma resultat. 
Med validitet menas att man har använt sig av rätt mätningar och verktyg och att forskaren 
således mätt det som denne hade för avsikt att mäta. 
 
Som uppsatsförfattarna tidigare nämnt är denna studie baserad på den kvalitativa 
undersökningsmetoden. Den kvalitativa undersökningsmetoden går ut på tolkning och 
analysering av empirin för att öka förståelsen om exempelvis ett fenomens innebörd och 
mening. Syftet är inte att få reda på ett fenomens förekomst eller frekvens utan att istället få 
en djupare förståelse för ett fenomens egenskaper eller karaktär, det vill säga att klargöra vad 
fenomenet handlar om. I den kvalitativa forskningen är syftet inte att forskaren skall kunna 
vara utbytbar (reliabilitet) eller att det redan på förhand är klart vad som skall mätas 
(validitet). Naturligtvis måste dock forskaren vara både saklig och tillförlitlig (Widerberg, 
2002). 
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Denna studie baseras på författarnas helhetsförståelse utifrån empirin. Det är fullt möjligt att 
en annan forskare hade funnit annorlunda resultat. Uppsatsförfattarna har varit noga med att 
inte låta förförståelsen styra helhetsförståelsen och har försökt återge empirin på ett 
tillförlitligt sätt. För att kunna göra detta har författarna valt att jämföra varandras förståelse 
av empirin för att sedan kunna återge en så korrekt helhetsförståelse som möjligt. På så vis har 
uppsatsförfattarna minimerat risken för att feltolkningar, som påverkar reliabiliteten negativt, 
har kunnat uppstå. 
 
Denna studie har hög validitet då uppsatsförfattarna anser att de har använt sig av rätt 
mätningar och verktyg och att de har beskrivit det som de avsåg att beskriva utifrån syftet. 
 
Communitysidan Helgon.net vänder sig till människor med alternativa kläd- och musikstilar 
som till exempel syntare, gothare, hårdrockare och punkare. Detta kan medföra att resultatet 
av denna studie inte kan generaliseras på alla ungdomar med självskadebeteende. Hade denna 
uppsats exempelvis studerat en annan communitysida är det möjligt att resultaten hade blivit 
annorlunda. Likaså skulle resultatet antagligen ha sett annorlunda ut om studien inte gjorts på 
ett webbaserat community.  
 
Något som enligt uppsatsförfattarna kan komma att bli en felkälla i denna metod är det faktum 
att användarna på communityt har en möjlighet att uppge falska uppgifter angående kön och 
ålder. Det kan vara bra för läsaren att vara medveten om detta då författarna kommer att 
använda sig av citat i analysdelen där användarens uppgifter om kön och ålder specificeras. 
 
2.4.1 Förförståelse 
Lindblad (1998) menar att i den kvalitativa undersökningsmetoden bör läsaren få veta vilken 
förförståelse uppsatsförfattaren har om ämnesområdet. Med förförståelse menas det som 
uppsatsförfattaren redan har kännedom om kring ämnet som behandlas i uppsatsen. Vidare 
menar hon att det är viktigt att redogöra för sin förförståelse så att läsaren kan väga in detta i 
sin läsning av arbetets tolkningar och slutsatser. 
 
Författarna till denna uppsats har fått sin förförståelse om självskadebeteende från en 
forsknings- och litteraturöversikt som de gjorde under termin sex. Den förförståelse som 
infunnit sig efter det arbetet kan man naturligtvis inte bortse från. Uppsatsförfattarna fick efter 
detta arbete en grundläggande kunskap om fenomenet. Denna grundkunskap medför att 
uppsatsförfattarna har en viss förförståelse kring vad denna studie kan komma att visa och 
innehålla, det vill säga vad ungdomarna kommer att nämna i sina diskussioner. Bland annat 
tror författarna att ungdomarna kan tänkas diskutera kring behandling, traumatiska 
upplevelser, på vilket sätt de skadar sig själva samt hur deras familjerelationer ser ut. 
Uppsatsförfattarna tror även att ungdomarna kan tänkas vara tävlingsinriktade i sitt 
självskadebeteende, där det handlar om att vara sjukast genom att ha flest ärr och djupast 
skärsår.  
 
Den ena författaren till denna uppsats har även fått sin förförståelse utifrån att några nära 
vänner har haft någon form av självskadebeteende. Den andre författaren har i sin tur fått sin 
förförståelse utifrån sin arbetslivserfarenhet där denne mött vårdtagare som på ett eller annat 
sätt har skadat sig själva. Detta innebär att författarnas förförståelse kring ämnet kan ge en 
ökad inlevelse och förståelse till materialet samtidigt som de måste vara medvetna om detta 
och hålla sig objektiva till materialet. 
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Uppsatsförfattarnas förförståelse utifrån tidigare erfarenheter innebär även att det finns en risk 
för att författarna kan komma att specifikt uppmärksamma vissa delar i materialet som de 
känner igen utifrån tidigare erfarenheter. Om denna förförståelse får styra på så sätt att sådant 
som känns bekant lyfts fram finns en risk för att annat som faktiskt ligger i fokus i 
ungdomarnas diskussioner kommer i skymundan. Denna förförståelse kan även medföra en 
risk för att uppsatsförfattarna utgår ifrån människor de mött med självskadebeteende, när de 
söker skapa sig en helhetsförståelse av ungdomarnas diskussioner. Det kan medföra att 
resultatet påverkas felaktigt av förförståelsen. Uppsatsförfattarna måste försöka gå in med 
”nya glasögon” för att få en så neutral bild som möjligt av det som nu skall studeras. Det 
gäller att uppsatsförfattarna koncentrerar sig på att se vad som verkligen ligger i fokus i 
ungdomarnas diskussioner och att inte låter förförståelsen styra innehållet i resultat- och 
analysdelen. 
 
2.5 Etiska aspekter 
Syftet med detta uppsatsarbete är att beskriva vad som ligger i fokus i ungdomars 
diskussioner, på ett webbaserat community, kring självskadebeteende. Ungdomarna har i detta 
fall ingen aning om att deras inlägg i forumen kommer att studeras. En stor osäkerhet kring 
denna etiska aspekt infann sig vid starten av detta arbete. Uppsatsförfattarna valde då att 
kontakta Mittuniversitetets etiska råd i Östersund för att få deras synpunkter på denna 
osäkerhet. Svaret blev att eftersom detta material är offentligt för samtliga medlemmar på 
Helgon.net så är detta etiskt forskningsbart. Efter detta svar valde uppsatsförfattarna därför att 
fortsätta som det var tänkt. 
 
Uppsatsförfattarna valde att enbart gå in vid ett tillfälle på sidan för att samla in och skriva ut 
allt användbart material, detta för att minska risken för eventuell påverkan av materialet och 
på ungdomarna. Uppsatsförfattarnas intention var att synas så lite som möjligt på sidan och att 
inte på något sätt kommunicera med ungdomarna, för att inte några funderingar hos dem 
skulle väckas.  
 
Uppsatsförfattarna kommer inte att presentera några personliga uppgifter, så som 
användarnamn, bostadsort eller e-post, som gör det möjligt för läsaren att identifiera 
ungdomarna. Om ungdomar nämner något sådant i utvalda citat kommer uppsatsförfattarna 
att byta ut denna information så att en identifikation inte kan vara möjlig. De enda uppgifter 
som kommer att nämnas i detta arbete är ungdomens angivna ålder och kön. Detta för att 
läsaren skall kunna få sig en egen bild av ungdomen bakom exempelvis ett citat. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
Uppsatsförfattarna kommer nedan att först ge en presentation av forskningsläget kring 
självskadebeteende för att sedan övergå till att redogöra för forskning om Internet och 
communitys. Denna summering ger läsaren en grundläggande översikt om fenomenen, som 
sedan kan vara till nytta inför fortsatt läsning av detta arbete. 
 
3.1 Forskning kring självskadebeteende 
Självskadebeteende nämns både i bibeln och i antikens litteratur och det är alltså inget nytt 
fenomen (Samuelsson, 2001). Om man ser till tidigare forskning kring detta fenomen finns 
det ett väldigt brett och rikt material att tillgå. Forskningen baseras dock mestadels endast på 
flickors självskadebeteende. Enligt Favazza (1996) är den vanligaste formen av 
självskadebeteende att skära sig själv på armarna eller på någon annan del av kroppen med 
rakblad eller andra vassa föremål. Socialstyrelsen (2004a) poängterar att flickor med 
självskadebeteende är en heterogen grupp. Några av flickorna i deras studie har relativt lång 
historia av självskadebeteende, andra har endast skadat sig själva vid något enstaka tillfälle. 
Vidare har vissa av flickorna påtaglig psykisk och/eller social problematik, för andra verkar 
beteendet bero av flickans egen och/eller familjens sociala situation. 
 
För att bättre förstå varför dessa ungdomar skadar sig själva vill uppsatsförfattarna 
inledningsvis hänvisa till Pipher (1994/1997) som förklarar självskadebeteende med att 
beskriva tonåren som en tid då flickor utsätts för en stor press. De krav som ställs på flickorna 
ifrån omgivningen, samt från dem själva, kan lätt leda till att de blir stressade när de känner 
att det är svårt att leva upp till dessa krav. Tonåren är en tid då en mängd kroppsliga 
förändringar sker och då ungdomar är extra känsliga för omgivningens bemötande. Dessa 
flickor har ofta svårigheter med att utveckla en sund självkänsla. Pipher nämner även att 
flickorna också har svårt för att tala om sina upplevelser och känslor. En strategi för att 
handskas med denna stress kan då vara att skada sig själv i brist på andra, mer effektiva, 
strategier. 
 
3.1.1 Självskadebeteende och suicid 
Forskarna Head och Walsh poängterar vikten av att hålla isär de olika fenomenen suicid och 
självskadebeteende. Ungdomar som skadar sig själva gör detta för att uppnå snabb, om än 
tillfällig, lättnad i ett obehagligt sinnestillstånd. Enligt Jones, Pattison och Kahan handlar 
självskadebeteende inte om suicid, men det finns dock en ökad risk för suicidförsök hos de 
med detta beteende (Socialstyrelsen, 2004b). 
 
3.1.2 Prevalens och könsfördelning 
Självskadebeteende utvecklas ofta under, samt är vanligast i, adolescensen (Pipher, 
1994/1997; Smith, Cox, & Saradjian, 1999; Strong, 2000). Det är dock enligt Socialstyrelsen 
(2004b) inte känt hur många ungdomar som endast har detta beteende under en fas i 
tonårsutvecklingen, eller hur många som fortsätter med beteendet in i vuxenlivet. 
 
I flera källor (Fox & Hawton, 2004; Herpertz, 1995; Skegg, 2005; Socialstyrelsen, 2004a; 
Wallroth & Åkerlund, 2002) framgår det att självskadebeteende verkar vara vanligare bland 
kvinnor än bland män, men det finns också studier som tyder på att könsfördelningen är jämn. 
Samtliga forskare som nämnts ovan poängterar att det är svårt att dra några exakta slutsatser 
om könsfördelningen. Socialstyrelsen (2004b) nämner att uppgifter om förekomsten av 
självskadebeteende bland ungdomar varierar mellan 3-7 procent (den högre siffran innefattar 
då även suicidhandlingar). I europeiska studier finner man vidare att beteendet är tre till fyra 
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gånger så vanligt hos flickor som hos pojkar. En norsk studie utförd av Ystgaard visade att 70 
procent av ungdomarna som skadat sig själva gjorde detta genom hudskärning. Endast 6 
procent av dessa sökte sjukhusvård. Det bör påpekas att mörkertalet är stort då de flesta 
studier endast bygger på dokumenterade självskador (Socialstyrelsen, 2004b). 
 
En anledning till att självskadebeteende verkar vara vanligare bland flickor än bland pojkar är 
enligt Wallroth och Åkerlund (2002) att flickor vänder sin aggressivitet och sitt hat mot den 
egna kroppen, medan pojkars aggression vänds utåt mot yttre objekt. Detta kan enligt 
författaren bero på att flickan via uppfostran får lära sig att vara söt och snäll och inte ge 
utlopp för sin aggressivitet. 
 
3.1.3 Varför skada sig själv 
Syftet med självskadebeteende är att reglera en rad överväldigande känslor så som ångest, 
nedstämdhet, inre spänning, förtvivlan, skuld, skam, panik, rädsla, ilska, ensamhet, tomhet, 
avdomning och/eller känslolöshet. Leibenluft, Gardner och Cowdry beskriver förloppet som 
att en utlösande händelse kan väcka olustkänslor och att ungdomen vill konkretisera denna 
psykiska smärta med hjälp av fysisk smärta, det vill säga genom självskadehandlingen. 
Självskadehandlingen ger då en lättnad och befrielsekänsla samt en känsla av kontroll 
(Socialstyrelsen, 2004b). Enligt Samuelsson (2001) kan den yttre kontrollerbara smärtan 
avlasta den inre okontrollerbara smärtan. Självskadehandlingen handlar om att återställa den 
inre balansen och alltså inte om en vilja att helt utsläcka medvetandet (suicid). Ahmed och 
Stacey (2001) och Alderman (1997) menar att självskadebeteendet är ett sätt att hantera 
känslomässigt svåra situationer, alltså en slags överlevnadsstrategi. Alderman nämner vidare 
att individer som skadar sig själva ofta är mer självkritiska än andra. Självkritiken leder till 
känslor av skuld och skam, vilket i sin tur leder till självbestraffning i form av 
självskadebeteende. Enligt Rosen, Walsh och Rode kan självskadebeteendet också vara ett 
sätt att kommunicera till omgivningen att något inte är bra (Socialstyrelsen, 2004b). 
 
3.1.4 Bakomliggande orsaker 
Det finns ett flertal tänkbara orsaker till att en individ skadar sig själv. Flera av dessa orsaker 
kan också höra ihop. En bakomliggande faktor kan ha orsakats av en annan och dessa kan i 
sin tur leda till ett självskadebeteende. Socialstyrelsen (a.a.) nämner att ”Den rimligaste 
hypotesen om orsak till självskadebeteende är multifaktoriell, dvs. olika faktorer samverkar 
när ett självskadebeteende utvecklas.” (s.39) Nedan beskrivs de vanligaste faktorerna som 
förknippas med självskadebeteende: 
 

• Familjesituation – En studie (Socialstyrelsen, 2004a) har visat att endast 40 procent av 
de flickor som skadar sig själva lever med båda föräldrarna, vilket kan jämföras med 
normalpopulationen där hela 70 procent av ungdomarna lever med båda föräldrarna. 
Gardner (2001) uppger att de som förlorat eller blivit övergiven av en förälder kan 
reagera olika inför detta. Vissa visar inga som helst känslor och andra är helt uppfyllda 
av känslor.  Författaren uppger att de som har erfarenhet av en långvarig separation 
från föräldrafigurer och de som inte minns att de kände sig speciella eller älskade av 
någon som barn var de som sämst kunde kontrollera sitt självskadebeteende. 
Socialstyrelsen (2004a) uppger att det inte var ovanligt att flickorna med 
självskadebeteende fick ta ett stort ansvar hemma och att det fanns relationsproblem 
inom familjen. Vidare visade studien att 40 procent av föräldrarna till ungdomar med 
självskadebeteende uppgavs ha sociala eller psykiska problem. 

 

10 



 

• Trauman – Studier visar att det finns ett samband mellan vanvård, fysisk och sexuell 
misshandel samt upprepade kirurgiska ingrepp tidigt i livet och självskadebeteende. 
Green har funnit att 41 procent av fysiskt misshandlade och sexuellt utnyttjade barn 
senare i livet uppvisade ett självskadebeteende. En annan studie av Zoroglu har visat 
att de ungdomar som varit utsatta för försummelse eller annat trauma löpte tre gånger 
ökad risk för att utveckla ett självskadebeteende (Socialstyrelsen, 2004b). Vidare 
nämner Socialstyrelsen (2004a) att mer än hälften av ungdomarna som skadar sig 
själva har varit utsatta för allvarliga kränkningar i form av till exempel fysisk, psykisk 
och/eller sexuell misshandel. Av dessa har 24 procent misshandlats fysiskt av en 
förälder eller annan närstående, 33 procent har varit utsatta för psykisk misshandel och 
27 procent har erfarenhet av sexuella övergrepp. Vidare uppges att 37 procent av 
ungdomarna utsatts för mobbning, vanligen under ett flertal år. Flera författare är ense 
om att traumatiska upplevelser i barndomen kan förknippas med självskadebeteende 
(Alderman, 1997; Connors, 1996; Draijer & Langeland, 1999; Samuelsson, 2001; 
Simeon och Hollander, 2001; Wallroth & Åkerlund, 2002). 

 
• Dissociation – Dissociation är en sorts inre flykt för att uthärda en traumatisk situation 

där det uppstår en barriär mellan känslor, tankar och beteenden som dämpar den 
kroppsliga stressreaktionen. Dissociation kan göra att man får viss distans till det som 
inträffar. Det kan också medföra att man blir avskärmad från sina känslor (Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset, 2004). Killén (1993/2003) menar att barn i större utsträckning än 
vuxna använder dissociation som en försvarsmekanism för att skydda mot något som 
upplevs som besvärligt. Genom att använda sig av dissociation och förnekande kan 
barnet hålla sig relativt symptomfritt efter exempelvis en traumatisk händelse. 
Användningen av dissociation och förnekande gör det möjligt för barnet att ”glömma” 
händelsen. I ett dissociativt tillstånd utvecklas transliknande tillstånd, störningar i 
självuppfattningen, hörsel- och synhallucinationer samt ”obegripliga” svängningar i 
humör, beteende och minne. De transliknande tillstånden kännetecknas av tom, 
stirrande blick och förlust av verklighetskontakt. När barn befinner sig i ett dissociativt 
tillstånd har de enligt Killén inte tillgång till sina minnen vilket gör att barn förnekar 
saker de gjort. Flera retrospektiva studier av vuxna patienter, gjorda av bland annat 
Zoroglu, Yeo och Low, har visat samband mellan psykiska, fysiska och sexuella 
övergrepp och utvecklande av dissociation samt självskadebeteende. Leibenluft, 
Gardner och Cowdry menar att flera individer berättar om en känsla av tomhet, 
avdomning eller känslomässig avstängdhet strax innan de skadar sig själva 
(Socialstyrelsen, 2004b). 

 
• Personlighetsstörning – Personlighetsdrag som impulsivitet och känslomässig 

instabilitet kan vara tydliga under hela uppväxten hos dem som senare utvecklar 
borderline personlighetsstörning. Siever och Davis har tolkat detta som en avvikande 
biologisk funktion eller sårbarhet. Självskadebeteende bland vuxenpsykpatienter är 
enligt bland annat Langbehn och Pfohl starkt associerat med diagnosen borderline 
personlighetsstörning (a.a.).  

 
• Impulskontrollstörning – Flera forskare, bland annat Favazza, Rosenthal och Stanley, 

anser att upprepat självskadebeteende i grunden är en impulskontrollstörning. En 
studie gjord av Simeon har visat att graden av självskadebeteende var signifikant 
korrelerad till impulsivitet, kronisk aggressivitet och ångest. Personer med 
självskadebeteende har svårt att kontrollera dessa känslor och impulser på ett annat, 
mer effektivt, sätt (a.a.). 
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• Depression och ångest – Olsson och von Knorring har visat att depression är fyra 
gånger vanligare hos flickor än hos pojkar. Depression och ångesttillstånd är den 
vanligaste diagnosen hos ungdomar mellan 13 och 17 år (Socialstyrelsen, 2005). 
Herpertz (1995) har funnit att dysfori (sänkt grundstämning) ofta föregår 
självskadehandlingen. En studie av socialstyrelsen har visat att 61 procent av flickorna 
som uppgavs ha självskadebeteende också var deprimerade och 54 procent led av 
ångest (Socialstyrelsen, 2004a). 

 
• Svårigheter med känsloreglering – Gardner, Cowdry och Linehan beskriver 

självskadebeteende som ett icke funktionellt sätt att hantera sina svårigheter med att 
reglera känslor. Istället för att agera ut sina känslor av till exempel ilska, hat och rädsla 
vänds ilskan mot den egna kroppen. Rosenthal menar att flera individer med 
självskadebeteende uppger att dessa starka känslor kan kulminera i ett dissociativt 
tillstånd (Socialstyrelsen, 2004b). Självskadebeteendet kan bli ett sätt att bryta 
dissociationen för att känna sig levande igen. Självskadebeteendet kan alltså både ses 
som en metod att lindra starka känslotillstånd samt att bryta känslan av dissociation för 
att uppnå en känslomässig balans (Alderman, 1997). Självskadebeteende kan enligt 
Herpertz (1995) ses som en överväldigande känsla av ilska, ångest, förtvivlan och 
dysfori som individen inte kan hantera på ett bättre sätt. 

 
• Maktlöshet, osäkerhet och social otrygghet – Levenkron menar att personer med ett 

självskadebeteende ofta upplever sig maktlösa och flertalet upplever en brist på 
emotionell säkerhet samt en oförmåga att känslomässigt uttrycka sig via språket. 
Dessa upplevelser leder i regel till en känsla av emotionell isolering. Vid upprepat 
självskadande upplever ungdomarna sig själva ofta som mer inåtvända och isolerade 
och de upplever en känsla av overklighet (dissociation). Personer med ett 
självskadebeteende verkar enligt Suyemoto ha svårt med att etablera varaktiga 
relationer med andra vilket leder till att de ofta blir socialt isolerade. En förlust av en 
personlig relation uppges vanligtvis som en viktig faktor till självskadedebuten 
(Socialstyrelsen, 2004b). 

 
• Ätstörningar – Studier utförda av Favazza, DeRosear och Conterio samt Paul tyder på 

att det finns ett samband mellan ätstörningar, framför allt bulimi och 
självskadebeteende (a.a.). I en studie gjord av Socialstyrelsen (2004a) visade det sig 
att 26 procent av flickorna som skadade sig själva också hade ätstörningar. 

 
• Missbruk – Schwartz fann i en studie som gjordes på 85 flickor i åldrarna 14-18 år 

inom öppenvårdsbehandling för alkohol- och narkotikamissbruk att cirka hälften av 
flickorna uppgav att de skadade sig själva (Socialstyrelsen, 2004b). 11 procent av 
ungdomarna med självskadebeteende i Socialstyrelsens studie (2004a) uppgavs också 
ha ett missbruk. 

 
• Smittoeffekt – Enligt Alderman (1997) är det möjligt att individen lär sig använda 

självskadebeteende genom att observera andra med beteendet. Socialstyrelsen (2004b) 
kallar detta fenomen för smittoeffekt. Vad som kan ligga bakom detta fenomen är, 
enligt rapporten, identifikation och imitation. Ungdomar vill testa nyheter, tar lätt 
intryck av varandra och influeras till olika beteenden. Fox och Hawton (2004) nämner 
att media kan vara en källa för imitation av självskadebeteende. Författarna tar upp 
olika studier som visar att om självmord i allmänhet får stor publicitet i exempelvis 
tidningar, film och böcker så ökar också självmordsfrekvensen under det kommande 
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året. Det är enligt författarna rimligt att anta att publicitet kring självskadebeteende 
kan få en liknande inverkan, mörkertalet försvårar dock mätningar av detta. 

 
• Neurofysiologi – Vissa försök har gjorts att studera biologiska markörer hos individer 

med självskadebeteende och då har man främst tittat på signalsubstanserna serotonin 
och endogena opioider (endorfiner) i hjärnan. Vetenskapliga studier är samstämmiga 
om att serotonin är kopplat till suicid. Man har också funnit att individer med låg 
serotoninomsättning i högre grad har dålig kontroll av impulsiva och aggressiva 
handlingar än individer med normal serotoninomsättning. Den låga omsättningen av 
serotonin anses vara genetisk betingad och ses således som en sårbarhetsfaktor 
(Favazza, 1996: Simeon & Hollander, 2001: Socialstyrelsen, 2004b). Sandman, 
Richardson och Zaleski spekulerar kring om självskadehandlingar frisätter endogena 
opioider. Detta eftersom självskadebeteende innebär att individen genomför 
smärtsamma handlingar för att modifiera sitt psykiska tillstånd. De endogena 
opioiderna ger en känsla av välbefinnande, vilket skulle kunna leda till en 
ångestlindring. Likväl skulle upprepat självskadebeteende kunna leda till utveckling 
av en tolerans på så sätt att beteendet ofta måste öka i frekvens eller allvarlighetsgrad 
med tiden för att personen skall uppnå samma effekt av handlingen. Leibenluft, 
Gardner och Cowdry menar att mer än hälften av de som skadar sig själva uppger att 
de känner lite eller ingen fysisk smärta alls vid handlingen. En nedsatt känslighet för 
smärta skulle enligt Barron och Sandman kunna innebära en bristande negativ 
återkoppling i opioidsystemet eller en överproduktion av egna opioider, detta skulle i 
så fall också kunna förklara känslan av dysforiska upplevelser och dissociation 
(Socialstyrelsen, 2004b). Carlsson och Carlsson (2001) menar dock att forskarna ännu 
inte har kunnat klarlägga de endogena opioidernas betydelse som signalsubstans och 
att betydelsen sannolikt är marginell. De hävdar även att kroppen inte har möjlighet 
till att frisätta den mängd endorfin som skulle krävas för att individen skulle kunna 
uppnå känslan av välbefinnande. 

 
3.2 Forskning kring Internet och communitys 
Hernwall (2003) menar att datorer och annan digital teknik har blivit ett vanligt vardagsinslag 
för dagens ungdomar. Denna teknik har funnits närvarande i deras liv ända från födseln och är 
alltså inget nytt fenomen för dem. Tekniken förekommer på ett eller annat vis i ungdomens 
direkta omgivning, även om den unika individen inte har en egen erfarenhet av att använda 
datorer. Hernwall menar vidare att ungdomar som är födda under 1980- och 90-talet är IT- 
samhällets barn eller, som han kallar det, en Nät-generation. 
 
Ämnesrelaterade diskussionsgrupper på Internet uppskattas så tidigt som 1998 uppgå till cirka 
80 000, vilket troligen har ökat (Smith & Kollock, 1999; Thulin, 2004). Till exempel var 
siffran år 1996 endast en tredjedel i jämförelse med år 1998 (Smith & Kollock, 1999). 
 
3.2.1 Ungdomars Internetanvändande 
Det finns skillnader i datoranvändandet när det gäller unga och gamla och då särskilt den 
nöjesbetonade användningen. Ungdomar mellan 15 och 29 år ägnar sig framför allt åt 
förströelser, spel, musik och chattning på Internet (Thulin, 2004). Smith och Kollock (1999) 
menar att det i och med detta råder en stor oro i samhället över att barn och ungdomar 
tillbringar så mycket tid framför datorn. Andra meningsfulla aktiviteter kan på så vis bli 
lidande vilket i sin tur kan ses som en negativ utveckling mot social isolering och på sikt 
försämrad livskvalitet för individen. Oron för att den nya tekniken skulle kunna leda till social 
isolering för den enskilda individen och för en negativ inverkan på samhället i övrigt, är enligt 
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Smith och Kollock överdriven. Författarna menar vidare på att denna oro, diskussion och 
kritik mot teknikens utveckling har funnits vid flera tidigare tillfällen, exempelvis vid 
industrialismens början. Det har dock alltid visat sig att samhället överlevt och utvecklats av 
dessa olika tekniska framsteg. 
 
Det råder inga tvivel om att Internet har blivit ett betydelsefullt medel för social 
kommunikation. Framväxten av virtuella gemenskaper leder till att individen kan frigöra sig 
från de begränsade sociala sammanhang som råder på den plats där denne bor och istället 
komma i kontakt med likasinnade världen över. Kommunikationen över Internet antas bli mer 
jämlik då individer bemöter varandra utifrån sina skrivna ord, kunskaper och engagemang 
snarare än yttre attribut. Internet är ett kommunikationsmedel som omfattar en mängd olika 
möjligheter för individer att ha kontakt med varandra. Flera unga människor träffas idag via 
nätet, chattar, spelar online-spel, diskuterar intressen och så vidare. Anonymiteten på Internet 
möjliggör att man kan uppge sig vara någon annan än den man egentligen är och därför är 
Internet en plats där människor bland annat kan leva ut sina fantasier och experimentera med 
sin identitet (Thulin, 2004). 
 
3.2.2 Forums betydelse 
Forumen på ett community specificerar sig ofta på särskilda ämnesområden och är ofta 
ganska avgränsade. De inriktar sig främst mot att människor delar med sig av olika typer av 
information. En individ kan vända sig till olika diskussionsforum för att få hjälp med olika 
funderingar. Individen kan lättare via Internet, än i det verkliga livet, växla mellan olika 
forum för att finna hjälp av olika slag. Detta eftersom individen befinner sig inom tryggheten, 
bekvämligheten och anonymiteten i det egna hemmet. Individen kan lätt skicka iväg frågor 
och kommentarer och få snabba svar. Forumen kan också vara en källa för socialt stöd i form 
av att man hjälper och stöttar varandra med olika sociala, psykiska och fysiska problem samt 
att man ger varandra information om behandling och andra hjälpresurser. Stödet är ofta i form 
av att man vet att andra går igenom samma sak och har samma symptom, känslor och oro 
(Smith & Kollock, 1999). 
 
Smith och Kollock (a.a.) diskuterar det faktum att människor ofta är motvilliga till att hjälpa 
främmande personer i det verkliga livet. Viljan att hjälpa varandra ökar då människan tror sig 
vara den ende som vid tillfället har möjlighet att undsätta personen i fråga. Då det däremot 
finns andra omkring tar människan ofta avstånd. Författarna diskuterar kring hur det då kan 
komma sig att människor över Internet är mer villiga till att hjälpa sådana som de inte känner. 
Författarna tror att det beror på att personen, trots att efterfrågan om hjälp har postats i ett 
allmänt forum, tror sig kunna vara den ende som kanske kan bistå med hjälpen. Skulle 
biståndet av hjälp medföra några problem för givaren, det vill säga om situationen skulle bli 
beklämmande, så kan denne dessutom enkelt välja att avbryta genom att logga ut ur forumet. 
Att hjälpa andra kan också vara ett sätt för Internetanvändaren att uttrycka sin hjälpande 
identitet, höja sin självkänsla, få respekt från andra samt att öka möjligheten för att själv få 
hjälp tillbaka vid behov. Studier har bland annat visat att de som på forumen ofta hjälper 
andra också ofta får mycket hjälp tillbaka av andra. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
Nedan följer en kort presentation av communityt Helgon.net. Tanken är att läsaren innan 
analysen skall få en överblick om sidans uppbyggnad, innehåll och funktioner för att få en 
uppfattning om vad det är för typ av material som denna studie bygger på. Efter detta följer en 
redogörelse och analys av ungdomarnas diskussioner som behandlar självskadebeteende. 
 
4.1 Presentation av Helgon.net 
Helgon.net är ett community som inriktar sig mot människor mellan 16 och 40 år med 
alternativa kläd- och musikstilar som till exempel syntare, gothare, hårdrockare och punkare. 
Communityt har cirka 173 000 registrerade medlemmar och startades under sommaren 2002. 
Helgon.net drivs i privat regi och dess personal arbetar ideellt. På sidan kan medlemmarna till 
exempel läsa andras dagböcker, skriva i andras gästböcker och göra inlägg i olika forum. 
Samtliga medlemmar har en egen sida där de bland annat kan presentera sig själva, ladda upp 
bilder, skriva dagböcker med mera. På Helgon.net ges framför allt en möjlighet för 
medlemmarna till att bekanta sig med andra likasinnade människor. 
 
När en person vill registrera sig som medlem på Helgon.net måste denne först acceptera ett 
flertal användarvillkor, som bland annat är: skyldighet att uppge korrekta personuppgifter, 
förbud mot brott enligt svensk lag och förbud mot att trakassera andra medlemmar. Efterlevs 
inte dessa villkor av medlemmen kan denne bli avstängd eller anmälas till polisen. 
 
4.1.1 Presentation av forumens funktioner 
När man går in på funktionen Forum på Helgon.net möts man först av en översikt av forumets 
uppbyggnad, se figur två nedan. 
 
Figur 2 Forumsöversikt 
 

Här visas olika kategorier till exempel Blandat och Datorer. Under 
dessa kategorier är sedan forumen sorterade. Exempelvis finns under 
kategorin Kunskap forumen Filosofi, Historia och Juridik. 
Medlemmarna kan via denna forumsöversikt ”klicka” på det forum 
som intresserar dem för att förflyttas till forumets sida. Sidan innehåller 
en kort presentation av forumets innehåll samt en lista över de 
diskussionsämnen som rymmer under forumet. Väljer en medlem 
exempelvis att gå in på forumet Filosofi kommer denne att se en lista 
på de diskussionsämnen som där startats av olika medlemmar. Vidare 
kan medlemmen gå in på ett diskussionsämne och där läsa 
öppningsfrågan och andras inlägg. Medlemmen kan även svara på vad 
andra har skrivit i diskussionsämnet genom att själv skriva ett inlägg. 

 

 
Varje forum som finns på Helgon.net bevakas av personalen så att 
diskussionsämnets öppningsfråga stämmer överens med forumets 
tänkta innehåll, samt att ett liknande diskussionsämne inte redan finns i 
forumet. Vidare kontrollerar de att svaren till öppningsfrågan håller sig 
till ämnet. Bevakandet medför bland annat att innehållet i forumen, 
samt de underliggande diskussionsämnena, inte kan byta fokus. Denna 
kontroll handlar inte om någon censur. Medlemmarna kan diskutera om 
vad de själva vill så länge diskussionen förs på rätt ställe på sidan. 
Detta resulterar i att forumen upplevs vara mycket seriösa och 
strukturerade. 
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4.2 Resultat och analys av ungdomarnas diskussioner 
Nedan följer uppsatsförfattarnas helhetsförståelse utifrån vad som ligger i fokus i de fyra 
huvudtemana. Varje huvudtema kommer att sammanställas och analyseras var för sig. 
Uppsatsförfattarna har ibland valt att använda sig av ungdomarnas egna uttryck och dessa har 
då placerats inom citationstecken. Citaten nedan är autentiska, det vill säga några ändringar av 
exempelvis meningsbyggnad eller stavfel har inte gjorts. 
 
4.2.1 Huvudtema 1: Självskadetrend  
Ungdomarna diskuterar en hel del om en så kallad självskadetrend. De menar att 
självskadebeteendet har blivit vanligare bland dagens unga och att det även har blivit en trend 
att skada sig själv. Flera ungdomar uttrycker en irritation över att ”fjortisarna” rispar sig ytligt 
på armarna endast för att få uppmärksamhet. 
 

när det de facto handlar om fjortisar som uppmuntrar varandra, skyltar alldeles 
vansinnigt med sina rispor och ivrigt odlar myten om den självdestruktiva 
ungdomen i det att de krafsar ytligt, ytligt tills det kommer någon ynkans droppe 
blod. (T25) 

 
Flera av ungdomarna visar även en ilska över att de så kallade ”wannabees” spelar sjuka och 
på så sätt tar hjälpen och vården ifrån dem som är sjuka ”på riktigt”. 
 

dom som skärsig baraför att vara trendig, do är idioter. tycker jag. men det 
finns dm som verkligen mår dåligt, och som verkligen hör röster. och det blir 
svårare å svårare för dom som verklligen behöver det att få hjälp,efetersom alla 
[…] wannabees är i vägen åtar upp plats! (T16) 

 
Det finns dock även en del ungdomar som försvarar dessa ”fjortisar/wannabees” och menar 
att självskadebeteendet, oavsett dess allvarlighetsgrad, handlar om att man i grunden mår 
dåligt. De menar att ungdomar som vill uppnå uppmärksamhet i normala fall inte skadar sig 
själva utan istället använder sig av andra och bättre strategier till att uttrycka sig, exempelvis 
alternativa klädstilar. Citatet nedan är ett av flera citat som visar på detta. 
 

Jo, men mådde de personerna bra skulle de göra vad som helst för att synas och 
stå i centrum – på ett ANNAT sätt. Typ de där bling-bling halvnakna fjortisarna. 
Eller skejtarna som bär runt brädor mest bara för att skylta med hur tuffa dom 
är (och gärna med skrapsår och bandage och sånt fullt synligt för att alla ska se 
att dom inte bara är posers). Man kan färga håret jätte spejsat, ha konstiga 
kläder, osv. Allt det där man ser att ungdomar gör i vanliga fall för att synas 
och ordlöst förmedla åsikter och känslor. De som gör sej illa tror jag mår dåligt 
innuti även om andra tycker att dom är plastiga och har gjort psykiskt lidande 
till någon slags subkulturs-stil. Hade de inte haft problematiken i botten hade de 
nog valt någon annan stil. (T25) 

 
Diskussionerna pendlar mellan att försvara och att förkasta självskadetrenden. Åsikterna om 
huruvida självskadebeteende blivit en trend eller inte är mycket starka. Dessa diskussioner 
väckte mycket starka känslor hos ungdomarna och flera ungdomar fick ta emot kränkande 
personangrepp ifrån varandra. 
 
4.2.1.1 Vingklippt ängel 
Boken Vingklippt ängel ligger i fokus i huvuddelen av ungdomarnas diskussioner. Vingklippt 
ängel är författad av Berny Pålsson och utgiven år 2004. Pålsson har i denna bok författat en 
självbiografi där hon berättar om sitt liv på olika behandlingshem och sjukhus. Hennes bok 
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kretsar mycket kring hur det är att leva med olika psykiska sjukdomstillstånd, alkohol- och 
drogmissbruk samt hur hon tillfogar sin egen kropp skador med vassa föremål. 
 

Typ tjugomiljoner fjortisar har helt plötsligt fått massa ”psykiska problem” 
efter Vingklippt ängel. De som verkligen HAR problem tas knappt på allvar 
längre. Varken mina kompisar eller familjen tar mej på allvar. När jag kommer 
till skolan efter att ha varit hemma nån/några dagar vet alla att jag har skurit 
mej eller dyl. så dom ber att få kolla , när jag motvilligt visar såren skrattar 
dom bara. ”HAHAHA tessan vafan !!! du är så jävla störd , hahah ! det är så 
jävla äckligt ! HÖHÖHÖ” Ibland , helt utan anledning (?) känns det som att allt 
går i baklås och det enda jag kan göra är att låsa in mej på toa och skrika . 
(T14) 

 
Citatet ovan visar att ungdomen känner att hon inte tas på allvar efter att boken Vingklippt 
ängel gavs ut. Uppsatsförfattarna kan se att ett stort antal av ungdomarna delar denna 
uppfattning. Dessa ungdomar upplever att ”fjortisarna” influeras av Vingklippt ängel och tar 
efter det de läser i boken. Flera ungdomar är irriterade och känner att de inte längre tas på 
allvar av familj, kamrater och professionella aktörer, eftersom ”fjortisarna” får all 
uppmärksamhet. 
 

Min psykolog kom efter ett par möten och sade ”Du, visst har du läst Vingklippt 
Ängel?” Jo, den hade jag läst. För ett par veckor sen. ”Tror du att du kanske 
har fått vissa influenser eller ideer från den boken?” ”Nej. Jag har har problem 
med självdestruktivitet och panikångest i tre år nu.” Trots det känner jag att 
hon numera inte tar mig på allvar, det är som att hon tänker ”Ja, nu har vi en 
sån där igen, jahaja…”[…] Numera skiter jag i att gå på de där mötena, det 
hjälper inte på något sätt, och jag inte inte heller säker på att jag vill ha nån 
”hjälp”. (T14)  

 
Känslan av att inte tas på allvar är något som kan urskiljas i flertalet av ungdomarnas 
diskussioner. Flera nämner även, som i citatet ovan, att känslan av att inte tas på allvar gör att 
de blir motvilliga till att söka hjälp för sitt självskadebeteende. 
 
De flesta ungdomar vill inte att just deras självskadebeteende skall kopplas samman med 
boken Vingklippt ängel. De menar att just deras självskadebeteende beror av djupare och 
allvarligare orsaker än att de skulle ha influerats av en bok. Ungdomarna tar ett starkt avstånd 
från att boken skulle ha kunnat påverka dem, samtidigt som de ofta förklarar andras, främst 
yngre tjejers, självskadebeteende med att dessa endast har influerats av boken. 
 
4.2.1.2 Smittoeffekten 
Ungdomarna tycker sig kunna se att allt fler ”fjortisar” skadar sig själva efter att boken 
Vingklippt ängel gavs ut. Ungdomarna diskuterar även kring medias och Internets inflytande i 
övrigt. De menar att ungdomar lätt kan få tag på information om hur man exempelvis kan 
hantera ångest genom att skära sig och liknande. En ungdom nämner exempelvis irriterat att 
hon inte kan förstå vad andra ungdomar vill uppnå med att lägga ut bilder på sina skador på 
Internet. Det ungdomarna diskuterar kring medias och Internets inflytande kan kopplas till det 
som Socialstyrelsen (2004b) kallar för smittoeffekten. Vidare nämner de att ungdomar vill 
testa olika nyheter och lätt kan influeras av varandra och media till ett självskadebeteende. 
Fox och Hawton (2004) menar att självskadebeteendet kan öka i frekvens i samband med att 
beteendet uppmärksammas alltmer i media och på Internet. Detta kan vara en förklaring till att 
ungdomarna tycker sig kunna se att beteendet ökar. När uppsatsförfattarna läser ungdomarnas 
diskussioner kring självskadetrenden fås en uppfattning om att huvuddelen ungdomarna anser 
att självskadebeteendet har ökat markant efter det att boken Vingklippt ängel gavs ut. 
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4.2.1.3 Samhällets inverkan och självskadebeteende som en image 
Flera ungdomar, som nämnts ovan, skriver om att självskadebeteendet på senare år har ökat. 
Några ungdomar menar även att fler vågar visa att de har ett självskadebeteende. Ungdomarna 
nämner att det utifrån detta har blivit en slags image att skada sig själv. Några av dessa 
ungdomar uttrycker en viss oro för att ungdomar som idag mår dåligt måste ta till rakbladet 
för att synas. 
 

är vårat samhälle så jävla sjukt att de redan osäkra tonåringarna måste ta till 
rakblad och självtortyr för att få synas? ibland funderar jag fan på om det är 
samhällets fel att de tar till rakbladen. för att vara sjuk är fanimig allt annat än 
glamouröst. (T6) 

 
Vidare diskuterar ungdomarna att de i dagens samhälle ställs inför många krav och stressiga 
situationer som exempelvis utseende och val av utbildning. De menar även att ungdomar idag 
lever med en liten kontakt med vuxenvärlden och har svårt att lita på de vuxna. 
 
En ungdom verkade vilja ta tag i problemet med att det har blivit en trend att skada sig själv. 
Ungdomen ville försöka hitta en bättre lösning på problemet med den negativa trenden som 
har uppstått. 
 

jag funderar lite på om det inte är så att flickorna, som den på din skola, som 
härmar berny och skär sig ofta och gärna visar det försöker förmedla en bild 
utåt att de ”verkligen är sjuka, alltså på riktigt”. inget är väl så förnedrande i 
dagens läge som att förknippas med att vara ”hobbydepp”? egentligen borde 
man diskutera hur man ska vända denna negativa trend istället för att bara ösa 
skit över våra medmänniskor. hur ska vi se till att få en bättre psykvård i sverige 
& minska väntetiden som finns för att få komma till bup? hur ska vi göra för att 
ungdomarna ska må bättre? handling är det bästa sättet för att få saker gjorda! 
(T17) 

 
Citatet ovan visar på att det kan vara möjligt för ungdomen att tänka positivt och finna 
lösningar på problemen istället för att förlora hoppet helt. 
 
4.2.2 Huvudtema 2: Varför skada sig själv  
Under detta huvudtema diskuteras en hel del kring varför ungdomar skadar sig själva. 
Ungdomarna nämner också en del faktorer/orsaker som kan spela in i deras eget 
självskadebeteende, i vilka situationer de skadar sig själva samt vad de vill uppnå med detta. 
Vidare ger ungdomarna varandra en hel del tips om vad de kan göra för att undvika att skada 
sig själva. 
 
4.2.2.1 Vad som kan ligga bakom ett självskadebeteende 
Då ungdomar diskuterar vad som kan ligga bakom ett självskadebeteende så nämner flera av 
dem att mycket beror på samhället. De menar att ungdomar idag ställs inför stressiga 
situationer med höga krav där de i allt högre grad måste fatta egna beslut och ta ansvar för sin 
situation. Ungdomarna nämner bland annat att detta har att göra med att ungdomar idag har 
liten kontakt med vuxenvärlden och att de har svårt för att lita på de vuxna. Flera ungdomar 
anser att dessa faktorer orsakar att ungdomar idag mår allt sämre och att detta leder till att de 
måste ta till destruktiva metoder för att få uppmärksamhet. Självskadebeteende blir då alltså 
ett slags rop på hjälp. Dessa diskussioner stämmer väl överens med vad Rosen, Walsh och 
Rode (Socialstyrelsen, 2004b) nämner om att självskadebeteendet kan vara ett sätt att 
kommunicera till omgivningen att något inte är bra. 
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En del ungdomar tror även att media kan vara en bakomliggande orsak till varför vissa 
ungdomar kan utveckla ett självskadebeteende. De menar att osäkra ungdomar influeras av 
varandra samt ifrån media. Detta kan kopplas till smittoeffekten som Socialstyrelsen (2004b) 
beskriver. Mycket av ungdomarnas diskussioner fokuseras kring boken Vingklippt ängel och 
dess eventuella påverkan på dagens osäkra ungdomar. 
 

unga tjejer och framför allt unga tjejer som redan mår en smula dåligt (vilket de 
flesta tonåringar ju gör) väldigt lättpåverkade och mottagliga. […] min poäng 
är att ja, det är inte alltid bra att böcker som vingklippt ängel läses av sköra 
tonårstjejer, eftersom de där hittar en godkänd mall för hur de ”borde” må. 
(T23) 

 
En del ungdomar diskuterar även kring att vissa ungdomar kan utveckla ett 
självskadebeteende på grund av att de känner av ett utanförskap. De menar att detta 
utanförskap leder till att ungdomarna skadar sig själva för att känna en grupptillhörighet till 
andra ungdomar med liknande destruktiva beteenden. 
 
4.2.2.2 Könets betydelse 
Ungdomarna diskuterar en del kring könets betydelse för utvecklandet av ett 
självskadebeteende. De flesta av ungdomarna tycker att självskadebeteendet är mer vanligt 
bland tjejer än bland killar. Ungdomarnas resonemang kring detta är att tjejer ofta riktar sina 
aggressioner mot sig själva medan killar i allt högre grad tar ut denna aggression på yttre 
objekt. Några ungdomar menar att dessa könsskillnader kan bero av skillnaderna i uppfostran 
av tjejer respektive killar. De beskriver att tjejer får lära sig att det är okej att vara ledsen, men 
inte tillåtet att visa sina aggressioner utåt. Killar däremot får lära sig att inte visa sin sårbarhet, 
men det är okej för dem att vara arga. Dessa diskussioner stämmer väl överens med Wallroth 
och Åkelunds (2002) resonemang kring uppfostrans betydelse för utvecklandet av ett 
självskadebeteende. Något som uppsatsförfattarna har uppmärksammat är att tjejerna också är 
starkt överrepresenterade i diskussionerna som behandlar självskadebeteende. 
 

Är jag den enda killen här som skär sönder mina armar, har ätsvårigheter och 
inte kan gå ut egentligen? ._. (K15)  

 
4.2.2.3 Tänkbara orsaker till ungdomarnas självskadebeteende 
Uppsatsförfattarna kan identifiera ett antal bakomliggande orsaker som ungdomarna nämner 
om sig själva och som kan kopplas till självskadebeteende. Det som främst ligger i fokus i 
ungdomarnas diskussioner inom detta huvudtema är ångest. Socialstyrelsens (2004a) studie 
visar på att 54 procent av ungdomarna som hade självskadebeteende också led av ångest. De 
flesta ungdomarna uppger i diskussionerna att de lider av ihållande ångest och att denna ofta 
leder till att de skadar sig själva. 
 

Ångest är en fruktansvärd känsla utan tvekan! Den fyller väl någon funktion, 
men blir den sjuklig förvandlas tillvaron till ett levande helvete. En människa 
kan nog gå till extrema åtgärder för att lindra plågan. Jag börjar inse att 
behovet av självskada växer sig starkare och blir ett nödvändigt verktyg i 
kampen om överlevnad. (K25) 

 
Ett stort antal ungdomar uppger att de skadar sig själva när ångesten blir alltför stark. Flera 
ungdomar beskriver att de inte kan kontrollera sitt handlande när de har denna ångest. 
Ungdomarna uppger därför att de skadar sig själva trots att de egentligen inte vill ta till 
destruktiva metoder. Några ungdomar beskriver detta som att när ångesten kommer så finns 
det inga andra alternativ än att skada sig själv. En kille berättar exempelvis för de andra 
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ungdomarna om att han har lyckats slutat skära sig och att han istället tillfogar sig blåmärken 
genom slag. Citatet nedan skrivs av samma kille en kort tid därefter. 
 

så lustigt.. bara för att jag skrev att jag slutat, så hände det sig att jag tappade 
bort något dyrbart som tillhör någon annan. den ångesten blev för svår att bära 
så nu har jag återigen skurit mig. (K24) 

 
Vad som kan leda fram till en självskadehandling är enligt Leibenluft, Gardner och Cowdry 
(Socialstyrelsen, 2004b) att en händelse kan utlösa en stark olustkänsla, exempelvis ångest, 
som i sin tur leder till att individen skadar sig själv. Två tjejer som beskriver liknande förlopp. 
En tjej nämner att hon blev hotad och knivskuren av sin före detta pojkvän vilket utlöste 
panikångest som gjorde att hon utvecklade ett självskadebeteende. En annan tjej nämner att 
fem av hennes vänner dött under loppet av sex månader och att detta ledde till att hon blev 
djupt deprimerad och började skada sig själv.  
 
Socialstyrelsens (2004a) studie visar på att 61 procent av flickor med självskadebeteende lider 
av depression. Flera av ungdomarna i denna studie uppger att de är deprimerade. Ett stort 
antal ungdomar skriver även att de inte vet varför de mår dåligt eller varför de skär sig själva. 
 

Saken är ju den att när jag skar mig hade jag ingen förklaring. Eller, rättare 
sagt, jag var inte medveten om att det fanns en förklaring. Jag brukade helt 
lugnt lägga om såren, promenera till akuten, och prata med läkarna som om 
inget hänt medan de sydde sådär trettio stygn i min arm. Sen kunde jag gå till en 
föreläsning på universitet eller nåt annat. En gång sa en läkare att hon inte 
förstod nånting, jag måste ju må väldigt dåligt som gör så här, och ändå sitter 
jag här och verkar helt lugn och glad. Jag visste inte vad jag skulle svara henne. 
För jag visste inte själv. (O25)  

 
Citatet ovan visar på att ungdomen är helt avskärmad från känslor då denne skadar sig själv. 
Några av ungdomarna menar även på att de inte har någon ”riktig” anledning till att de mår 
som de gör. Att dessa ungdomar mår dåligt är något som de själv uppger i diskussionerna, 
samtidigt som de ibland skriver att de tror sig inbilla sig detta. Exempelvis så nämner några 
ungdomar att det är en hel del bråk hemma och att de har problem i skolan men att de inte 
förstår varför de mår dåligt eller varför de skadar sig själva. Socialstyrelsens (2004a) studie 
visar på att det är vanligt att dessa ungdomar lever i familjer med relationsproblem eller att 
ungdomarna får ta ett stort ansvar hemma.  
 
Några av ungdomarna har någon form av ätstörning och flera är fixerade vid vikten. En studie 
gjord av Favazza, DeRosear och Conterio (Socialstyrelsen 2004b) tyder på att det finns ett 
samband mellan olika ätstörningar och självskadebeteende.  
 

Man kan inte hjälpa det… det enda jg vill ha är hjälp kan ingen förstå det! ni 
tror att man är helt djävla perfekt! Bra familj fint utseende! Soo what?! kan man 
inte må dåligt för det? fan fan fan… jaf försöker men det här är det enda jag 
tänker påhela dagarna! att jag måste gå ner och bli smalre att jag har fett 
överallt.! när jag blir ledsen skär jag mej! (T15) 

 
Uppsatsförfattarna kan identifiera att det finns en hel del ångest förknippat med ungdomarnas 
ätstörningar och viktfixering och att denna ångest i sin tur kan leda till att de skadar sig själva. 
Flera av dessa ungdomar uttrycker även ett hat mot sig själva och att självskadebeteendet blir 
en form av självbestraffning. Detta kan kopplas till Alderman (1997) som nämner att 
ungdomarnas självkritik kan leda till känslor av skuld och skam och i sin tur till 
självskadebeteende i form av självbestraffning. 
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Ett antal av ungdomarna uppger att de lider av social fobi eller någon form av psykisk 
störning. Oftast så väljer ungdomarna att inte gå närmare in på dessa sjukdomstillstånd men 
det är dock inte är ovanligt att detta nämns i förbigående i diskussionerna. Flera ungdomar 
berättar även om olika symptom utan att själva koppla dessa till någon diagnos.  
 

anledningen till att jag skär mig är för att ”demonerna” ska vara tysta…..jag 
får spindlar under huden som jag måste få bort….men ingen tror på mig (T15) 

 
Ungdomarna beskriver även vissa tillstånd som uppsatsförfattarna kan koppla till det som 
Leibenluft, Gardner och Cowdry nämner om dissociation (Socialstyrelsen, 2004b). Citatet 
nedan är ett exempel på detta. 
 

det är ju som du själv säger….ångesten är psykisk…man.. (jag i detta fallet) vet 
inte vad som är på riktigt och vad som är på låtsas….blod har jag ju lärt mig att 
det är riktigt…ett sätt att testa…för att man kan få känna en ”riktig” 
kännsla…en som man ser och har en synlig orsak. ¨ man har ju också lärt sig att 
blöder man så lever man, känner man så lever man men när kännslorna inte har 
någon orsak så vet man inte säkert (T16) 

 
Flera ungdomar nämner att de upplever liknande känslor så som tomhet och känsla av 
overklighet strax innan de skadar sig själva samt att de vill kunna känna sig levande igen. 
 
Flera ungdomar uppger att de tänker mycket kring döden och en del har även uttryckt att de 
har självmordstankar. De flesta ungdomar uttrycker att de inte skär sig för att de vill dö utan 
eftersom de mår dåligt och vill må bättre. Endast en ungdom uppger att hon skär sig själv för 
att hon vill dö. Forskarna Head och Walsh menar att syftet med att skada sig själv är att uppnå 
en snabb lättnad i ett obehagligt sinnestillstånd, alltså en form av överlevnadsstrategi. Vidare 
menar Jones, Pattison och Kahan att självskadebeteende inte handlar om suicid men att det 
finns en ökad risk för suicid bland dessa ungdomar (Socialstyrelsen, 2004b). 
 
4.2.2.4 Självskadebeteendets funktion 
Ett stort antal ungdomar diskuterar vad de vill uppnå genom att skada sig själva. Framför allt 
så uppger de flesta ungdomarna att självskadebeteendet har en ångestdämpande effekt. Flera 
ungdomar uppger att de skadar sig själva när de har ångest, är ledsna, arga och förvirrade. 
Några ungdomar uppger även att de skadar sig när de är glada, har tråkigt och när de vill 
fördriva tiden. För att göra det mer förståeligt för läsaren varför vissa ungdomar skadar sig 
själva vill uppsatsförfattarna citera följande: 
 

Åh, jag känner igen det där med ”att fördriva tiden” mycket väl. Det är av de 
främsta anledningarna faktiskt till att jag skar mig […] För när man inte har 
nåt att göra uppstår ett tomrum och i tomrummet kan känslor dyka upp som 
man kanske inte orkar känna eller vet hur man ska hantera. På det viset är det 
mycket logiskt att skära sig/vara självdestruktiv på nåt vis, för att skapa en 
känsla som man åtminstone kan känna att man har kontroll över och som är 
konkret. Fast det tar ett tag att komma underfund med logiken bakom det, jag 
var inte medveten om det när jag skar mig. […] det är jobbigt att stanna upp 
och tvingas känna sånt som är smärtsamt. Jag har också skurit mig när jag varit 
glad. För jag har varit så rädd för att känna överhuvudtaget. Och när man är 
glad kan man alltid ”falla” ner i ångesten och det gör ont att falla… (O25) 

 
De flesta ungdomar uppger även att de skadar sig för att få slippa lida, känna lättnad, känna 
lugn, för att det är skönt och/eller för att det gör ont. En del menar även att de skadar sig 
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själva för att omvandla den psykiska smärtan till en fysisk smärta och för att på så sätt få 
något annat att tänka på. Självskadebeteendet är även för en del av ungdomarna en form av 
självbestraffning. Samuelsson (2001) uppger att självskadehandlingar är ett sätt för individen 
att hantera känslomässigt svåra situationer och att återställa den inre balansen. Vidare nämner 
Samuelsson på att ungdomarna med självskadbeteende konkretiserar den psykiska smärtan 
med hjälp av fysisk smärta och att detta ger en lättnad och en befrielsekänsla. Några av 
ungdomarna nämner att de skadar sig själva för att få känna att de lever och för att bryta 
overklighetskänslor. Uppsatsförfattarna kopplar dessa diskussioner till att ungdomen kan 
befinna sig i ett dissociativt tillstånd som denne vill bryta med hjälp av den destruktiva 
handlingen. 
 
4.2.2.5 Självskadebeteendet som ett beroende 
Flera ungdomar uppger att självskadbeteendet kan bli som ett beroende. 
 

Jag vet inte vad ska göra…Jag vills kära…men jag vill ändå sluta för att få 
saker å ting hålla längre.. T ex förhållandet mellan mig och min pojkvänn.. […] 
Till en början fick jag bara en dum tanke av att skära mig… Vet inte hur det 
blev så men iaf.. Sen månad efter månad var jag bara tvungen att prova igen, 
för att jag hade glömt bort känslan av hur det kändes.. Sen blev jag beroende, 
började få självmordstankar och hamna i djup depression.. Det som jag berättat 
nu kanske låter konstigt och så men det är så det är iaf…  (T15) 

 
Några ungdomar skriver att de, förutom att de är beroende av att skada sig, också måste skada 
sig oftare och alltmer för att självskadehandlingen skall uppnå samma effekt. 
 

Låter man det pågå ett tag så märker man ofta som självskadare att man måste 
göra värre och värre saker för att få samma effekt. Och med tiden så kan man 
även utveckla ett beroende så man får impulserna även utan att man mår dåligt 
i övrigt. Det blir som en drog, och det kan vara jätte jätte svårt att sluta. (T25) 

 
Som citaten ovan visar så upplevs självskadandet som något negativt som ungdomarna 
egentligen vill sluta med. Beroendet gör dock att flera ungdomar upplever det som mycket 
svårt att bryta beteendet. En del ungdomar uttrycker det som att har man en gång passerat 
gränsen och börjat skada sig själv är det mycket svårt att fortsättningsvis låta bli. Favazza, 
Rosenthal och Stanley menar att upprepat självskadebeteende i grunden är en 
impulskontrollstörning (Socialstyrelsen, 2004b). Denna impulskontrollstörning kan enligt 
Favazza (1996) bland annat bero på att individen har en låg serotoninomsättning. 
Uppsatsförfattarna kan se att flera ungdomar också beskriver att de har svårt att kontrollera 
sina impulser för att skada sig. Ungdomarna diskuterar även kring hur detta beroende kan 
förklaras: 
 

- Det utsöndras endorfiner för att man inte ska känna av smärtan och de 
motverkar ångest. (T21) 

 
- Det utsöndras endorfiner i kroppen när man skär sej, precis som föregående 

talare nämnde. Substanserna som utsöndras i kroppen då man skär sej är lika 
beroendeframkallande som droger, så det är inte lätt att sluta skära sej heller. 
(T18) 

 
Sandman, Richardson och Zaleski spekulerar om att de endogena opiodierna (endorfiner) kan 
ge en känsla av välbefinnande vilket skulle kunna leda till en ångestlindring. Vidare nämner 
de att de individer som skadar sig själva måste göra detta oftare eller allvarligare för att uppnå 
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samma effekt av handlingen. Detta eftersom att individen kan utveckla en slags tolerans för de 
endogena opioiderna (Socialstyrelsen, 2004b). 
 
4.2.2.6 Tips för att dämpa ångest och för att undvika självskadehandling 
Uppsatsförfattarna har tydligt kunnat se att ungdomarna ger varandra en hel del tips på hur de, 
med hjälp av andra medel än att skära sig själv, kan lindra ångesten. Ungdomarna tipsar 
varandra om att se på TV, läsa, vara uppkopplad på Internet, städa, lyssna på musik, sjunga, 
duscha och bada. Ungdomarna uttrycker att de med hjälp av dessa metoder kan lindra 
ångesten och på så vis undvika att behöva ta till destruktiva handlingar. En del ungdomar 
delar även med sig av tips för att dämpa ångesten som de har fått ifrån professionella 
behandlare som exempelvis olika andningsövningar. En ungdom tipsar även om att man bör 
ta tag i grundorsaken till ångesten, dela upp problemen i hanterbara delar, för att sedan lösa 
dessa. 
 
Ungdomarna ger även varandra tips om olika strategier som de kan tillämpa istället för att 
skada sig själv. De tips som ungdomarna här ger är att istället för att skada sig så kan man 
sätta sig ned och skriva, ta promenader samt ofta träffa och prata med vänner. En ungdom 
tipsar även om en metod som hon har fått från en behandlare som går ut på att man snärtar sig 
själv med en hårsnodd. En ungdom berättar också om vad han undviker för att minska risken 
för att impulserna att skada sig själv skall uppstå. Han berättar att han undviker att träffa folk 
han inte gillar, undviker TV och dagstidningar samt att dricka för mycket alkohol. 
 
Ungdomarna delar gärna med sig av och tar tacksamt emot dessa tips av varandra. Behovet av 
att finna mer konstruktiva metoder för att dämpa ångest och för att undvika 
självskadebeteende verkar vara stort hos ungdomarna. Det framkommer, som tidigare nämnts, 
att självskadebeteende av ungdomarna ses som något negativt som de vill undvika. 
 
4.2.3 Huvudtema 3: Sårskador, ärr och skamkänslor 
Under detta huvudtema diskuterar ungdomarna kring hur man tar hand om sårskadorna, döljer 
ärren och vilka skamkänslor som kan kopplas till självskadebeteendet. 
 
4.2.3.1 Sårskador och rädsla för dess komplikationer 
Ungdomarna diskuterar kring hur man tar hand om öppna sårskador. Det finns en oro hos 
ungdomen för risken att förblöda, få blodförgiftning och för att såren skall infekteras. 
 

Kan man förblöda om man blöder ytligt över hela kroppen? Behöver svar 
snabbt. (T17) 

 
Senare under denna diskussion frågar samma ungdom en hel del om risken för att förblöda 
och vilka symptom som kan uppstå i samband med förblödning. Denna öppningsperson får av 
de andra ungdomarna flera lugnande svar, exempelvis så menade de att risken för att förblöda 
av ytliga sår var ytterst liten. Ungdomarna försöker ofta ge varandra lugnande svar när en oro 
råder. 
 
Flera ungdomar beskriver även en oro och rädsla för infektionsrisken. Det kan tyckas vara 
motsägelsefullt att ungdomen är så självdestruktiv att denne skadar sig själv, samtidigt som 
denne uttrycker en oro för att sårskadorna exempelvis skall infekteras. Att skada sig själv är 
enligt Ahmed och Stacey (2001) ett sätt att bemästra känslomässigt svåra situationer. Enligt 
Alderman (1997) handlar det om att återställa den inre balansen samt få en känsla av kontroll. 
Uppsatsförfattarna menar att det kan vara lättare att förstå sig på det motsägelsefulla i att 
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självskadebeteendet ofta även hänger samman med en stark oro, exempelvis för infektion, då 
man har denna forskning som underlag. 
 
De flesta av ungdomarna gör en åtskillnad mellan ytliga och djupa sårskador: 
 

- Skär du dig djupt eller bara ytligt? (K25) 
 
- Både och. Djupt gör jag ibland bara för att min ”onda” del vill det. Oftast 

räcker det med lagom, skulle bli väldigt jobbigt annars. (T16) 
 
Ytliga sårskador uppfattas vidare av ungdomarna inte som något allvarligt medan djupa 
sårskador anses vara värre. En ungdom som tillfogar sig själv djupa skärsår får mer 
uppmärksamhet av de andra ungdomarna, än de som skadar sig ytligt. Ungdomarna som 
tillfogat sig djupa sårskador oftare får flera tips och råd om hur skadorna skall vårdas samt 
uppmanas i högre grad att de bör uppsöka sjukvård. De som däremot har tillfogat sig ytliga 
skador får istället kortare svar och uppsatsförfattarna får en känsla av att engagemanget är 
mindre. 
 
4.2.3.2 Tips för hur sårskadorna skall behandlas 
I detta huvudtema ger ungdomarna även varandra flera tips om hur man bör behandla såren 
för att minimera infektionsrisken samt hur man omvårdar sår som redan blivit infekterade. 
Det framkommer tydligt att öppningspersonerna vill ha information om skadornas allvarlighet 
samt konkreta tips om hur skadorna skall behandlas. De andra ungdomarna svarar också med 
att ge den information som efterfrågas. De tips som ges till öppningspersonen är bland annat 
att sårskadorna skall tvättas med tvål och vatten eller klorhexidin och smörjas med barnsalva. 
Det ges även några tips på Internetlänkar där man kan finna professionell information om 
skador och infektion samt tips om omvårdnaden av dessa. Öppningspersonen rekommenderas 
av de andra ungdomarna att söka läkarvård i de fall då sårskadorna inte läker eller då de blir 
infekterade. De rekommenderas även att söka hjälp för sitt självskadebeteende. 
 

Tvättar rent som sagt var och håller det rent. Men det som är viktigt är att du 
säker hjälp mot ditt självskadebeteende om det är sånt du sysslar med. (T25) 

 
Diskussionerna går här inte in på varför ungdomen har skadat sig själv. I de fall då någon 
undrar vad som hänt, varför öppningspersonen skadat sig själv eller liknande, ignoreras dessa 
frågor helt. Under de ämnen där ungdomarna diskuterar sårskador så framkommer det tydligt 
att öppningspersonen inte är intresserade av att diskutera självskadebeteendet i sig, utan denne 
vill enbart fokusera på sårskadorna. En anledningen till att ungdomarna i detta huvudtema inte 
vill gå in på varför de skadar sig själva kan, enligt uppsatsförfattarna, bero på att de enbart vill 
ha information om sårskadorna. Det verkar som om ungdomarna inte vill berätta om varför de 
har ett självskadebeteende. Uppsatsförfattarna tror att detta har att göra med att beteendet är 
skamligt och tabubelagt. En del ungdomar föreslog dock mer privata diskussioner via 
exempelvis e-post då självskadebeteendet kom på tal och dessa förslag togs tacksamt emot.  
 
4.2.3.3 Ärr och skamkänslor 
Under detta huvudtema diskuterar även ungdomarna kring hur de kan dölja, bleka, minska 
och ta bort ärr. Flera av dessa ungdomar skäms över sina ärr och att de ber varandra om råd 
och tips på olika metoder som kan leda till att ärren syns mindre. Ett flertal ungdomar skriver 
att de upplever ärren som något fult och äckligt och att de har en stark önskan om att ärren 
skall försvinna så att de kan känna sig vackra igen. Flera av dessa ungdomar skriver även att 
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de tycker det är jobbigt att ärren syns eftersom de då får en negativ uppmärksamhet och 
besvärande frågor från omgivningen. 
 

- jag skäms så himla mkt när nån ser mina ärr o undrar vad jag har gjort… ofta 
säger jag nåt helt annat med de som inte tror på mej säger att jag bara vill ha 
uppmärksamhet.. jag vill ha hjälp! (T15) 

 
- förstår att du skäms fö d å ala undrar va du gjort…e så fö mig me…har tex typ 

allti långärmat på mig fö att slippa visa armarna och få massa frågor…men 
så kommer nån lite närmre mig lr tar på mina armar….å känner d…så måste 
ja förklarad…ibland blir ja utskälld ibland får ja höra att ja bara vill ha 
uppmärksmhet….d e skitjobbit….men d kan stämma…ja kanske vill ha 
uppmärksamhet…men inte av dom….vill få uppmärksamhet från min 
mamma….(T15) 

 
De flesta ungdomar menar att de inte vill ha denna negativa uppmärksamhet utan att de vill få 
hjälp och stöd från personer som verkligen uppmärksammar dem och bryr sig om dem, 
exempelvis från professionella och nära anhöriga. Detta kan kopplas till vad Rosen, Walsh 
och Rode nämner om att självskadebeteendet kan vara ett sätt att kommunicera till 
omgivningen att något inte är bra (Socialstyrelsen, 2004b). 
 
Flera andra ungdomar uppger att de inte skäms över sina ärr utan att de accepterar dem 
samtidigt som de skriver att de döljer dem för omgivningen. Några ungdomar väljer främst att 
dölja ärren för den egna familjen samt då små barn vistas i deras närhet. En ungdom uttrycker 
en skam för hur hon ser ut samt för vad hon gör mot människor i sin omgivning. Tjejen nedan 
uppger att ärren inte är något att skämmas för men samtidigt nämner hon ett antal sätt att dölja 
dessa. 
 

I skolan kan ett alternativ (förutom långärmat) vara breda amband, svettband 
och liknande. Pingmentrika concealers kan fungera om såren inte är 
jättefärska. Det enklaste brukar faktiskt vara att röra sej på ett sådant sätt att 
man inte visar upp dem. Jag har lärt mig det, och tänker inte ens på att jag 
håller/vrider/rör armarna i speciella scheman/mönster för att undvika 
trubbel/blickar. Ibland orkar jag inte bry mej och går som jag är. Det är en del 
av mej, och egentligen ingenting att skämmas för. (T18) 

 
Citatet ovan visar på den ambivalens som förekommer i flera av ungdomarnas diskussioner 
kring ärr och skam. Detta är något som tydligt framkommer vid ett flertal olika tillfällen under 
detta huvudtema. 
 
4.2.3.4 Tips för hur man kan dölja och ta bort ärr 
Ungdomarna har en stor uppfinnelserikedom när det gäller att finna olika metoder för att göra 
ärren mindre synliga för omgivningen. Det tipsas om ett stort antal olika metoder i 
diskussionerna, exempelvis så nämner de olika sorters krämer som bleker och påskyndar 
läkningsprocessen, plåster, täcksmink, solning och brun-utan-sol kräm. De tipsar även om att 
det går att nöta bort ärr genom att använda åtsittande kläder och armband samt genom att 
använda scrubbpeeling. 
 
Ungdomarna diskuterar även möjligheten att få hjälp av sjukvården för att ta bort ärren helt 
och hållet genom plastikkirurgi. De har dock en hel del funderingar kring kostnaden för detta 
och möjligheten till att få hjälp om de är minderåriga. De oroar sig över att de kanske inte kan 
få denna hjälp om dem fortfarande har ett aktivt självskadebeteende eller att hjälpen ibland 
kan se olika ut beroende på vilket landsting de tillhör. Det råder även upplevda erfarenheter 
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bland vissa av ungdomarna att hjälpen beror mycket på den enskilde läkarens syn på 
självskadebeteende och att läkarna ibland upplevdes vara motvilliga till att ta bort ärr som de 
tillfogat sig själva. 
 
Vissa ungdomarna peppar varandra till att sluta dölja ärren och istället acceptera dem. Flera 
ungdomar skriver att ärren är något som de måste sluta skämmas över eftersom de inte 
kommer att försvinna. 
 

Istället för att försöka få bort dom borde du försöka att sluta skämmas över 
dom, hur svårt det än kan vara, men försöka går ju. jag har ärr över hela 
armarna, från handleden upp till axeln ungefär, på båda armar, på benen och 
på halsen, men jag gömmer dom inte längre…(T16) 

 
Ungdomarna uppmuntrar ofta varandra till att se ärren som en del av dem själva och till att 
försöka lära sig att leva med dessa. 
 

…men man ska inte skämmas över att visa sina ärr. Om människor inte 
accepterar en för den man är och att man mår /har mått dåligt är de bara 
dumma i huvudet. (T17) 

 
4.2.4 Huvudtema 4: Behandling och stöd 
Uppsatsförfattarna kan se att det finns ett behov bland ungdomarna som skadar sig själv att 
diskutera kring behandling. Oftast handlar diskussionerna om vad olika typer av hjälp och 
behandling innebär samt hur de upplever de professionellas bemötande. Då ungdomarna 
berättar om sin problematik och sitt självskadebeteende, så uppmanas ofta denne omgående 
av de andra ungdomarna att uppsöka professionell hjälp. 
 
4.2.4.1 Negativa erfarenheter av de professionella 
Det som främst ligger i fokus under detta huvudtema är ungdomarnas diskussioner kring olika 
behandlare så som Barn- och Ungdomspsykiatrin (BuP) samt skolkuratorer. Ungdomarna har 
både mycket positiva och negativa erfarenheter av den professionella vården. Diskussionerna 
om detta väcker mycket starka känslor hos ungdomarna. Ett stort antal uttrycker ett starkt hat 
mot de professionella eftersom de tycker att de inte har fått den hjälp eller det bemötande som 
de önskat. Flera av de som var missnöjda med de professionellas agerande ville trots detta 
uppmana andra ungdomar till att söka hjälp. 
 

Troligen får du gå på samtal kanske en gång i veckan och prata med 
läkare/psykolog […] De kommer fråga mycket om hur du har i hemet och hur 
det är i skolan, men passa dej enligt mej så är bup dumma i huvudet när det 
gäller sådana här saker. Hur jag kan veta det är för jag gått själv på bup av 
samma anledning som du kommer gå dit för jag skar mig själv och försökte ta 
mitt liv några gånger […] men det beror ju oxså på vilken läkare/psykolog du 
får det kan ju faktiskt finnas bra människor på bup vem vet. hoppas det löser sig 
för dej =) (K17) 

 
Huvuddelen av ungdomarna har funderingar och frågor kring vilken hjälp de professionella 
kan erbjuda och framför allt kring hur BuP arbetar. Behovet av denna information är stort och 
ungdomarna är mycket intresserade av att få ta del av varandras erfarenheter. 
 
Flera ungdomar uttrycker en stark oro och rädsla för att de professionella skall bryta 
tystnadsplikten. De är rädda för att BuP eller skolkuratorn skall ”skvallra” för föräldrarna om 
vad ungdomen har berättat under samtalet. En del ungdomar är väl medvetna om att BuP och 
skolkuratorer skall anmäla till socialtjänsten när misstanke finns om att ungdomen far illa. 
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Flera ungdomar är dock irriterade över och har erfarenheter av, att BuP och skolkuratorerna 
kontaktar föräldrarna istället för socialtjänsten.  
 

- Psykologer/kuratorer/andwhatsoefter måste höra av sej/”skvallra” för SOC 
och liknande om hon/han misstänker att det är fara för ditt liv alternativt om d 
skadar dej eller om det finns misstankar kring kriminallitet/brottslig 
verksamhet. Annars ska hon/han inte få säga ett knyst. (T18) 

 
- tkr de är sjukt faan, ja skadede mej själv men hon sa de bara till mina 

föräldrar å inte till soc.. (T14) 
 
Dessa erfarenheter gör ofta att ungdomens förtroende för de professionella försvinner helt 
eftersom det sista de vill är att föräldrarna blir inblandade. Viljan att hålla föräldrarna utanför 
deras problematik är något som framkommer tydligt i de flesta av ungdomarnas diskussioner. 
Detta kan enligt uppsatsförfattarna ha att göra med att dessa ungdomar befinner sig i 
utvecklingsstadiet då de skall frigöra sig från föräldrarna och bli självständiga individer. Det 
kan i sin tur innebära att ungdomarna väljer att sjlva hantera den stress som Pipher 
(1994/1997) beskriver, men att pressen blir för stor vilket leder till ett självskadebeteende. Det 
kan enligt uppsatsförfattarna även vara så att ungdomarna känner att de inte lever upp till de 
krav som föräldrarna ställer på dem. Genom att föräldrarna får reda på deras problematik så 
kan ungdomen känna sig misslyckand. Detta medför att en del ungdomar inte längre vill ha 
någon professionell hjälp på grund av rädslan att föräldrarna kontaktas. 
 

Kuratorer litar jag INTE ETT SKIT på!!! Så att prata med nån sån, den tanken 
finns inte för mig! Aldrig mer! […] Den kuratorn jag prata med, TVINGADE att 
hon skulle ringa hem till mina föräldrar eller så skulle göra det själv…! Men 
ALLA andra jag snackat med som har varit med om samma situation har det 
ALDRIG hänt så för!! (T15) 

 
Citatet ovan visar vilka konsekvenser den professionelles agerande kan få för förtroendet när 
ungdomarna upplever sig tvingade till något som de egentligen inte vill. 
 
Något som vissa ungdomar nämner som en brist är att kuratorerna har blivit en alltmer 
sällsynt person på skolorna. Det framkommer att ungdomarna önskar att denna resurs skall bli 
mer tillgänglig. Flera ungdomar ifrågasätter även BuP:s resurser och kompetens. När en 
ungdom undrar vad BuP egentligen gör med de som skadar sig själva får denne följande svar: 
 

Inte speciellt mycket då de har nada resurser. Har sj varit destruktiv och 
självmordsbenägen, men fick ingen samtalshjälp förän efter 4 månader ungefär. 
Det ända de gav var antidepp. Det jag tycker du ska göra är att gå och prata 
med en skolkurator på skola eller ungdomsmottagning. De kan sedan se efter 
om du behöver mer hjälp. Fördelen är att du kan få tid snabbt. (T17) 

  
Ett antal ungdomar uttrycker det som så att BuP inte har någon kompetens alls. Ungdomarna 
anser att de inte har blivit hjälpta utan att BuP endast samtalat om sådant som ungdomen 
redan kände till. Flera ungdomar uppgav att de slutade att gå till BuP eftersom de upplevde att 
det blev mycket ”tycka-synd-om” prat, vilket var något som ungdomen inte ville höra. Några 
av ungdomarna tycker att de professionella är ”inkompetenta idioter” som saknar utbildning.  
 

Är dem verkligen helt rätt utbildade på Bup.? för det är lika lätt att lura dem att 
man mår bra som att det är att lura omvärlden. Grejjen är att jag verkligen villl 
ha hjälp, men är så inprintad att jag måste säga hela tiden att jag mår bra 
eftersom jag gjort det hela mitt liv trorts att detine har varit så. så det komer 
bara som en reflex. är det någon som kan komma på något tips om hur jag kan 
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säga att jag faktist inte mår så bra som jag säger utan att egentligen behöva 
säga när dem frågaar hur är läget att man ska behöva svara skit där ? (T15) 

 
4.2.4.2 Förväntningar på de professionella 
Flertalet av ungdomarna förväntar sig att de professionella skall kunna läsa mellan raderna 
eller se på ungdomen att något är fel. I flera av ungdomarnas diskussioner framkommer det att 
de har svårt för att berätta och visa för de professionella hur de egentligen mår samtidigt som 
de blir missnöjda när behandlaren inte ser igenom dem. Flertalet av ungdomarna vill att 
behandlaren skall kunna finna lösningar på deras problem, utan att ungdomen själv är aktiv i 
processen. Flera ungdomar är otåliga till att bli fri från självskadebeteendet och de ger upp 
behandlingen när den inte ger tillräckligt snabbt resultat. En del ungdomar är irriterade på att 
den professionella inte går direkt på problemet utan istället börjar samtala om exempelvis 
skola, familj och vänner. Samtliga ungdomar har dock inte den uppfattningen att de 
professionella skall finna lösningar. Dessa ungdomar anser snarare att de professionellas hjälp 
skall ses som ett positivt redskap i ungdomens egen kamp för att må bättre, se citat nedan. 
 

Att gå till psyk är inget som automatiskt får en att må bättre. Det är inte DOM 
som reder upp ens liv. Det är ofta mer eller mindre ett heltidsjobb man har 
störst ansvar över själv. Psykologen är bara med som stöd och uppbackning. 
Lite rådgivning och en knuff i rätt riktning om man väljer att lyssna och ta till 
sej det. (T25) 

 
Det finns även en viss irritation i ungdomarnas diskussioner kring medicin. Flera ungdomar 
menar att de vill få medicin men att läkarna är motvilliga till att skriva ut denna eller att öka 
eventuella doser. Andra ungdomar uttrycker att de inte vill ha medicin men att de ändå blev 
hemskickade med ett recept, istället för att bli erbjudna samtalskontakt. Ungdomarna verkar 
alltså ha bestämda åsikter kring huruvida de vill eller inte vill ha medicin. 
 
4.2.4.3 Svårigheter att berätta och att inte tas på allvar 
Som nämnt tidigare så har en hel del ungdomar uttryckt att de har svårt för att berätta om sina 
problem och om sig själva till behandlaren. Denna svårighet är något som tydligt visar sig i 
deras diskussioner. Flera av ungdomarna upplever att de inte blir tagna på allvar när de trots 
allt gör ett försök till att berätta. Citatet nedan är ett exempel på besvikelsen som uppstod när 
en av ungdomarna berättade om sitt självskadebeteende för en barnmorska på 
ungdomsmottagningen. 
 

Å när jag prata med barnmorskan där (har pratat med henne några gånger 
innan ang. annat) så sa jag att jag akärde mig, då sa hon bara ”ja, det är 
vanligt i din ålder” sen var det inget mer prat om det…Ingen gjorde nåt åt det… 
Ingen fråga varför… Ingen brydde sig… (T15) 

 
Citatet ovan är även ett exempel på att hur en del ungdomar upplever att de blir felaktigt 
bemötta på grund av att de känner att vuxna inte längre tar självskadebeteendet på allvar. 
Många ungdomar upplever, som tidigare nämnts (se 4.2.1), att det har blivit en trend att skada 
sig själv. Flertalet ungdomar upplever att de som är sjuka ”på riktigt” inte längre blir tagna på 
allvar av de professionella eftersom de som ”låtsas” vara sjuka tar all uppmärksamhet. 
 
Flera av ungdomarna tror att de inte kommer bli trodda när de berättar för de professionella 
om sitt självskadebeteende eftersom de känner att de inte har någon godtagbar anledning till 
att må dåligt. Det framkommer i diskussionerna att dessa ungdomar är rädda för att ingen 
kommer att förstå dem och detta gör även att det blir svårt för dem att söka hjälp och för att 
berätta om sina problem. 
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”Nej skitsamman, det hjälper inte, jag hittar bara på, ingen annan tror mig ju, 
varför skulle dom” osv. Jag tror fortfarande att jag bara fått för mig att jag mår 
dåligt, för jag har aldrig blivit slagen eller våldtagen eller haft det jobbigt, så 
ingen tror mig förmodligen om jag säger att jag mår dåligt, även om dom inte 
har den blekaste aning om vad jag går igenom varenda dag, kväll och natt. 
(O18) 

 
Som citatet ovan visar tror vissa ungdomar att de måste ha varit med om någon traumatisk 
händelse för att ”få” må dåligt. Socialstyrelsen (2004a) lyfter fram det faktum att ungdomar 
med självskadebeteende i hög grad har varit utsatta för traumatiska upplevelser så som fysisk, 
psykisk och sexuell misshandel och/eller mobbing. Detta betyder ju dock inte att alla 
ungdomar med ett självskadebeteende har sådana erfarenheter. Ungdomarna uttrycker även en 
rädsla för att framstå som dumma eller bli sedda som ”missfoster” om dem berättar om sitt 
självskadebeteende. 
 
Ungdomarna ger varandra tips om metoder som de använder sig av då de har svårigheter att 
berätta om sig själva och om sin problematik. 
 

en tanke är ju att skriva ett brev till din läkare/psykolog om du har en sådan på 
BUP? För mig är det oftast lättare att skriva hur det egentligen är, än att säga 
det. Jag är, och har varit än mer, en person som reflexmässigt säger ”jo det är 
bra” när någon frågar hur jag mår, oavsett om det är en vän, ytligt bekant, 
läkare eller psykolog som frågat. Ofta verkar det som om de som skriver på 
forumet har ganska lätt för att beskriva i skrift hur de mår, men inte i få fram 
det i tal. Det kanske kan vara värt att prova? (T22) 

 
Flera ungdomar, som citatet ovan nämner, uppger att de tycker att de har lättare för att skriva 
om sina problem på Internet än att gå till exempelvis kuratorn. Det märks tydligt i 
ungdomarnas diskussioner på forumen att de här har lätt för att uttrycka sina känslor och 
problem. Detta kan kopplas till Smith och Kollocks (1999) resonemang kring att det är lättare 
för individen att via Internet, än i det verkliga livet, växla mellan olika forum för att finna 
hjälp av olika slag. Detta eftersom de befinner sig inom tryggheten, bekvämligheten och 
anonymiteten i det egna hemmet. 
 
4.2.4.4 Positiva erfarenheter av de professionella 
Det finns även flera ungdomar som delar med sig av sina positiva erfarenheter. Dessa 
ungdomar försöker motivera de andra till att få en mer positiv bild av de professionella och 
till att inte ge upp hoppet för tidigt. Några ungdomar vill lyfta fram att vård inom Statens 
institutionsstyrelse (SiS) och psykiatrin räddar liv och att man skall vara tacksam för denna 
hjälp, som av flera upplevs som något negativt. De menar att det är viktigt att söka hjälp, 
eftersom man inte klarar av att lösa sina problem på egen hand, samt eftersom det blir svårare 
och svårare med tiden att bli frisk. 
 
Ungdomarna tipsar varandra om olika behandlingsmetoder och behandlare. Då ungdomar har 
negativa erfarenheter av exempelvis BuP eller en kurator så uppmanas denne till att inte 
förkasta den hjälp som erbjuds utan istället ge hjälpen en andra chans. Ungdomen får även 
rådet att söka sig till en annan behandlare då hjälpen inte fungerat, exempelvis psykolog, 
läkare, terapeut, kurator och socialtjänst. 
 

Men du dömmer väl inte alla kuratorer efter vad en kurator gjort? Jag har 
träffat många trevliga, underbara, förstående, och varma kuratorer genom mitt 
liv. Ge dem gärna en till chans. Dessutom gjorde hon nog bara det hon trodde 
var bäst i den situationen och det är synd att det skadade dig ytterliggare. (T25) 
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4.2.4.5 Pojkvännens betydelse 
Tjejernas pojkvänner verkar vara betydelsefulla personer som stöttar och hjälper dem.  
 

Min pojkvän har väll prblem han med, men inte samma som jag… Han stödjer 
mig så mycket han kan.. Han ställer upp för mig när det är nåt.. Och han 
hjälper mig i min egen takt.. Han gör allt för mig.. (T15) 

 
Flertalet tjejer som uttrycker att de inte vågar eller vill vända sig till föräldrarna, 
professionella och andra vuxna uppger dock att pojkvännen är någon som förstår och som det 
går att lita på. 
 
4.2.4.6 Vilja och ork till att söka hjälp 
Slutligen menar flera ungdomar att man måste ha viljan och orken för att kunna vara 
mottaglig för professionell hjälp. Då vissa ungdomar uttrycker en ambivalens inför att söka 
hjälp uppfattas detta av de andra ungdomarna som att denne ännu inte är tillräckligt motiverad 
och redo för det som hjälpen kan erbjuda. Ungdomarna tipsar ibland varandra att vila ut, 
samla kraft och att vänta med att söka hjälp till dess att de inser att de verkligen är i behov av 
hjälp. En del ungdomar menar även att de som är ambivalenta inför att sluta skada sig själva 
och för att söka hjälp, i själva verket kan vara rädda för vad den ”friska världen” har att 
erbjuda dem.  
 

Sen ska du veta att det är en del som är rädda för att bli friska. För vad ska de 
göra då? Ett friskt liv med alla möjligheter kan skrämma skiten ur de flesta. 
(T25) 

 
Den ”friska världen” kan, enligt citatet ovan, te sig främmande och skrämmande för de 
ungdomar som har ett aktivt självskadebeteende. Rädslan för denna värld kan enligt 
ungdomarna innebära att man väljer att avstå från hjälpen. 
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5. SAMMANFATTNING 
Nedan följer en kort summering av detta arbete i sin helhet. Därefter presenteras en 
sammanfattning av studiens funna resultat där varje huvudtema presenteras var för sig. 
 
5.1 Sammanfattning av arbetet 
Syftet med detta arbete har varit att beskriva vad som låg i fokus i ungdomars diskussioner, på 
ett webbaserat community, kring självskadebeteende. Den metod som användes för att 
analysera det insamlade materialet var den kvalitativa analysmetoden utifrån det empirinära 
förhållningssätt. Framställningsformen användes för att resultat- och analysdelen skulle bli 
strukturerad och förståelig för läsaren och för att möjliggöra för uppsatsförfattarna att lyfta 
fram sådant de ville förmedla. Urvalet bestod av de forum som behandlade 
självskadebeteende på communitysidan Helgon.net. 
 
Den tidigare forskning som redovisats var forskning kring självskadebeteende som bland 
annat tog upp fenomenets prevalens, bakomliggande orsaker samt varför ungdomen skadar 
sig själv. Under tidigare forskning redovisades även forskning kring Internet och communitys, 
ungdomars Internetanvändande samt communitys betydelse. Detta för att ge läsaren en 
grundläggande översikt om ungdomars självskadebeteende och Internets betydelse för dagens 
ungdom. 
 
Innan analysen påbörjades delades det funna materialet in i fyra huvudteman utifrån vad som 
låg i fokus i ungdomarnas diskussioner. Då huvudtemana sedan analyserats skrev 
uppsatsförfattarna ned sin helhetsförståelse och vad de önskade förmedla utifrån var 
huvudtema för sig. När det var möjlig kopplades helhetsförståelsen till tidigare forskning. 
 
5.2 Sammanfattning av funna resultat 
De resultat som funnits i och med analysen av de fyra huvudtemana har varit varierande, både 
omfattningsmässigt och innehållsmässigt. Trots att resultaten har varit varierande har 
diskussionerna i de olika huvudtemana ofta gått in i varandra på så sätt att det som funnits 
under ett huvudtema även passat in under ett annat tema. Det som varit genomgående i 
samtliga huvudteman var att forumen fungerat som ett socialt stöd för ungdomarna, där de har 
kunnat ta del av varandras erfarenheter, information, tips, tankar och känslor. Behovet av 
detta stöd har visat sig vara stort. De resultat som funnits i huvudtemana sammanfattas 
kortfattat nedan. 
 
5.2.1 Sammanfattning av Huvudtema 1: Självskadetrend  
Det som låg i fokus i ungdomarnas diskussioner kring den så kallade självskadetrenden var 
framför allt en irritation över att allt fler ”fjortisar” rispade sig och att dessa tog den 
professionella hjälpen ifrån dem som var sjuka ”på riktigt”.  Flera ungdomar menade att 
”fjortisarna” endast rispade sig för att de ville få uppmärksamhet från omgivningen och att de 
egentligen inte mådde dåligt. Uppsatsförfattarna har sett att ungdomarnas diskussioner 
kretsade mycket kring boken Vingklippt ängel, skriven av Berny Pålsson. Ett stort antal 
ungdomar menade att denna bok har influerat ”fjortisarna” till att skada sig själva och att 
självskadebeteende har blivit en image. De flesta av ungdomarna har tagit ett starkt avstånd 
från att boken Vingklippt ängel skulle kunna kopplas samman med just deras 
självskadebeteende. Flera ungdomar förklarade även självskadetrenden med att samhället, 
Internet och annan media kunde ha påverkat ungdomar negativt och att uppmärksamheten i 
media även gjort att allt fler ungdomar vågat visa att de har ett självskadebeteende. 
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5.2.2 Sammanfattning av Huvudtema 2: Varför skada sig själv 
Det som främst låg i fokus under detta huvudtema var ungdomarnas diskussioner kring vad 
som kunde ligga bakom ett självskadebeteende samt vilka tänkbara bakomliggande orsaker 
uppsatsförfattarna har kunnat identifiera hos dessa ungdomar. Flera ungdomar menade att 
samhället idag gjort att allt fler ungdomar blivit osäkra och mår dåligt. De flesta ungdomar 
menade vidare att boken Vingklippt ängel samt övrig media influerade dessa ungdomar till att 
utveckla ett självskadebeteende. Ungdomarna diskuterade även kring könets betydelse för 
utvecklandet av ett självskadebeteende och de flesta menade att beteendet är mer vanligt 
bland tjejer. Uppsatsförfattarna har kunnat se att flera av ungdomarna som uppgett att de har 
ett självskadebeteende även nämnt att de lider av ångest och/eller depression. De flesta av 
ungdomarna uppgav att de skar sig när ångesten blev för stark och att de hade svårt att hantera 
dessa impulser. Flera ungdomar hade någon form av ätstörning och några verkade ha någon 
annan typ av psykisk problematik. Flera ungdomar uttryckte även att de hade ett starkt 
självhat. En hel del tänkte mycket kring döden och en del hade direkta självmordstankar. Det 
framkom även i detta huvudtema att flertalet ungdomar inte visste varför de mådde dåligt eller 
varför de skadade sig själva. Ungdomarna diskuterade kring vad de ville uppnå med 
självskadehandlingen och varför det kunde vara svårt att sluta med beteendet. De gav även 
varandra en hel del tips om vad de kunde göra för att dämpa ångesten och för att undvika att 
skada sig själv. 
 
5.2.3 Sammanfattning av Huvudtema 3: Sårskador, ärr och skamkänslor 
Det som låg i fokus under detta huvudtema var ungdomarnas diskussioner kring hur man tog 
hand om sårskadorna för att undvika komplikationer och hur man kunde dölja ärren för 
omgivningen. Ungdomarna uttryckte en rädsla och oro för att såren skulle infekteras eller leda 
till blodförgiftning, alternativt förblödning. Ungdomarna fick i dessa diskussioner flera 
lugnande svar samt en mängd tips och information om hur de borde ta hand om skadorna. De 
flesta ungdomar skiljde på ytliga och djupa sårskador. De som uppgav att de skadat sig djupt 
eller ofta fick mer tips och engagemang från de andra ungdomarna, än de som skadat sig 
ytligt. Ungdomarna diskuterade vidare kring hur de kunde dölja, minska och ta bort ärren. Det 
framkom i diskussionerna att de flesta ungdomar skämdes för sina ärr. Ungdomarna hade en 
stor uppfinnelserikedom när det gällde att finna olika metoder för att få ärren mindre synliga 
för omgivningen. Flera ungdomar funderade kring vilken hjälp de kunde få från sjukvården 
med att ta bort ärren samt vad detta skulle kosta.  
 
5.2.4 Sammanfattning av Huvudtema 4: Behandling och stöd 
Det som främst låg i fokus under detta huvudtema var ungdomarnas diskussioner kring 
behandling och behandlare. Dessa diskussioner handlade mycket om negativa och positiva 
erfarenheter av de professionellas bemötande samt vad olika typer av hjälpinsatser innebar. 
Ungdomarna diskuterade en hel del om Barn- och Ungdomspsykiatrin (BuP) samt om 
skolkuratorer. Flera ungdomar uttryckte en oro och irritation för, och hade erfarenheter av, att 
de professionella bröt tystnadsplikten och informerade föräldrarna om deras problematik. 
Ungdomarna önskade att det skulle finnas mer resurser att tillgå, exempelvis att 
skolkuratorerna skulle bli mer synliga och att BuP:s väntetider skulle bli kortare. Flera 
ungdomar ifrågasatte BuP:s kompetens då de ansåg att de inte hade fått den hjälp de önskat. 
En hel del ungdomar upplevde att de hade svårt att berätta för behandlaren om sig själva och 
sin problematik. Flera ungdomar upplevde vidare att de inte blev tagna på allvar då de gjorde 
ett försök till att berätta. Det fanns även en rädsla bland ungdomarna för att de inte skulle bli 
trodda när de berättade om sitt självskadebeteende. Samtidigt som det var svårt att berätta 
fanns det en förväntan om att behandlaren skulle kunna se vad som var fel och vilken hjälp 
ungdomen önskade. De negativa upplevelserna som flera ungdomar hade av behandling och 
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behandlare medförde att dessa ungdomar ofta tappade förtroendet och avbröt kontakten. Flera 
ungdomar uppgav även att de inte längre var motiverade till att söka någon hjälp. 
Ungdomarna uppmanade dock ofta varandra till att söka professionell hjälp för sitt 
självskadebeteende och att inte ge upp hoppet för snabbt. De menade vidare att man måste ha 
viljan, orken och insikten för att kunna vara mottaglig för den professionella hjälpen. Flertalet 
tjejer uttryckte att deras pojkvänner var betydelsefulla personer i fråga om stöd och hjälp och 
flera ungdomar uppgav vidare att de hade lättare för att skriva om sina problem på Internet än 
att prata med en behandlare. 
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6. DISKUSSION 
En fördel med denna studie är att ungdomarna inte på något vis har kunnat påverkas av 
studien då författarna enbart har observerat deras diskussioner. Ungdomarna har inte haft 
någon vetskap om att diskussionerna studerats och därför har heller inte det insamlade 
materialet påverkats. 
 
En svaghet i denna metod är att användarna på Helgon.net har en möjlighet till att uppge 
falska uppgifter angående åldern. Detta medför att det finns en risk för att användare som inte 
är mellan 13 och 25 år har innefattas i denna studie. Ännu en svaghet som denna studie har är 
att den endast baserar sig på material hämtat från ett webbaserat community. Det går därför 
inte att generalisera denna studies resultat på alla ungdomar med ett självskadebeteende. 
Däremot kan denna studie ge en ökad förståelse för ungdomar med detta beteende och deras 
problematik. Denna förståelse kan vara till nytta för den professionella då denne skall möta en 
ungdom med ett självskadebeteende så att den professionella bland annat kan se individen 
bakom beteendet och hur det kan vara för en ungdom med denna problematik. 
 
Intressant nog har hela 83 av 114 ungdomar i studien uppgett att de är tjejer. Utifrån detta kan 
uppsatsförfattarna dock inte dra slutsatsen att tjejerna är överrepresenterade när det gäller 
självskadebeteende. Detta eftersom det finns en möjlighet för ungdomen att uppge falskt kön. 
Dessutom framkommer det inte i diskussionerna hur många av dessa ungdomar som faktiskt 
har ett självskadebeteende. 
 
6.1 Självskadetrend 
Ungdomarnas diskussioner handlade mycket om en så kallad självskadetrend. Ungdomarna 
tycker sig kunna se att självskadebeteendet har ökat bland dagens unga på grund av framför 
allt boken Vingklippt ängel. Ungdomarnas diskussioner kring att det har blivit en trend att 
skada sig själv, ser uppsatsförfattarna som något mycket oroande. Uppsatsförfattarna har en 
tanke om att det kan vara så att beteendet inte är lika skamligt och tabubelagt hos ungdomarna 
i och med uppmärksamheten från media. Det kan vara möjligt att färre ungdomar döljer sitt 
självskadebeteende idag. Denna studie kan inte på något vis verifiera om det är så att 
beteendet har ökat eller inte. Studien kan endast återge ungdomarnas uppfattning om en 
eventuell självskadetrend. 
 
Att media kan ha en viss negativ inverkan är något som tidigare forskning kring 
självskadebeteende visat. Om det exempelvis är så att flera ungdomar influerats av Vingklippt 
ängel och annan media till ett självskadebeteende är det, enligt uppsatsförfattarna, mycket 
allvarligt. Det är enligt uppsatsförfattarna varken tänkbart eller ens önskvärt att försöka hindra 
media att ta upp självskadebeteende, sådan media är snarare ett led i att öka kunskapen om 
fenomenet. Däremot, om det är så att problematiken ökar, är det av yttersta vikt att 
hjälpresurserna också ökar så att dessa ungdomar kan få den hjälp som de är i behov av. Detta 
är även något som Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2004) diskuterar. De nämner vidare att det 
inte finns särskilt mycket forskning kring förebyggande insatser. Insatser som stärker 
ungdomars självkänsla och förmåga att hantera svårigheter har gett lovande resultat medan 
förebyggande insatser vars syfte varit att lära unga att vara vaksamma på problemen bland 
kompisar ifrågasatts. Uppsatsförfattarna menar att det vore det lämpligt om professionella 
kunde visa upp sig mer bland ungdomarna ute i skolorna och där diskutera mer kring vad det 
kan innebära att vara tonåring och vilka svårigheter som då kan uppstå. Detta för att 
ungdomarna skall få veta att de vuxna bryr sig och förstår dem och att de professionella finns 
tillgängliga för dem. Förhoppningsvis skulle detta kunna medföra att förtroendet till de 
professionella ökar samt att fler ungdomar vågar och vill söka hjälp. 
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6.2 Varför skada sig själv 
I denna studie framkom det att ett stort antal av ungdomarna med ett självskadebeteende led 
av ångest och/eller depression. Det var heller inte ovanligt att ungdomarna hade ätstörningar, 
självhat, självmordstankar eller annan psykisk problematik. Att dessa faktorer kan vara 
orsaker till ett självskadebeteende är något som redan visats i tidigare forskning och 
uppsatsförfattarna blev därför inte förvånade över detta resultat.  
 
En del ungdomar visste inte varför de mådde dåligt eller varför de skar sig själva. Att dessa 
ungdomar faktiskt mådde dåligt var dock något som uppsatsförfattarna kunde se i deras 
diskussioner. Uppsatsförfattarna menar på att har man ett självskadebeteende så mår man i 
grund och botten inte bra, någonting har antagligen utlöst självskadebeteendet. Den utlösande 
faktorn behöver dock inte vara någon specifik traumatisk händelse. För vissa ungdomar kan 
det vara tillräckligt med den press som de utsätts för i dagens samhälle för att de skall må 
dåligt. Vidare menar uppsatsförfattarna att individer har olika grad av sårbarhet, beroende av 
arv och miljö, som gör att de bemästrar olika situationer på olika sätt. Med anledning av detta 
är det viktigt att vuxna och professionella berättar för ungdomar att de inte är ensamma om 
sina problem och att det är okej att må dåligt. 
 
6.3 Sårskador, ärr och skamkänslor 
Denna studie visade även att ungdomarna är måna om att ta hand om sina sårskador och att de 
gärna ville ha tips om hur de bäst kunde göra detta. Det framkom tydligt att sårskadorna 
väckte en rädsla och oro för bland annat infektion hos ungdomen. Uppsatsförfattarna har en 
tanke om att en infektion, som ligger utanför ungdomens direkta kontroll, ger en känsla av 
maktlöshet och kontrollförlust som medför att ångesten ökar. Det kan vara svårt att förstå att 
en ungdom som en gång fått en rädsla för komplikationer ändå fortsätter att skada sig själv. 
Uppsatsförfattarna tror att en tänkbar förklaring till detta, som inte nämns i tidigare forskning, 
kan vara att den bakomliggande ångesten upplevs som mycket värre än den rädsla som 
uppstår efter skärandet. Tidigare forskning kring självskadebeteende nämner att beteendet kan 
utvecklas till ett beroende. Även beroendet vara en förklaring till att ungdomen fortsätter att 
skada sig trots alla negativa konsekvenser. 
 
Det som framför allt förvånade uppsatsförfattarna var att ungdomarna överhuvudtaget inte var 
tävlingsinriktade i sitt självskadebeteende, vilket de från början hade en förförståelse om. I de 
fall en ungdom nämnde att hon/han hade ett självskadebeteende verkade detta snarare oroa de 
andra ungdomarna som uppmanade denne att genast söka vård och hjälp. Det framkom tydligt 
i diskussionerna att självskadebeteende av ungdomarna sågs som något mycket negativt och 
som de önskade att de inte hade. 
 
Det framkom även i denna studie att ärren efter självskadandet var starkt förknippade med 
skamkänslor. Ungdomarna diskuterade en hel del om hur de kunde dölja ärren för 
omgivningen för att undvika besvärande frågor och negativ uppmärksamhet. Denna studie har 
även visat att ungdomarna har en stor uppfinnelserikedom när det gällde att dölja ärren. 
Uppsatsförfattarna antar att denna uppfinnelserikedom gör det svårt för de vuxna att 
uppmärksamma de ungdomar som har ett självskadebeteende och som är i behov av 
professionell hjälp. Detta skulle i sin tur kunna innebära att flera ungdomar hinner sjunka så 
djupt i sin problematik, innan de uppmärksammas, att det blir svårare att hjälpa dem ur 
beteendet. Vidare antar uppsatsförfattarna att detta kan öka risken för att ungdomen hinner 
utveckla andra psykiska problem eller rent av väljer att ta sitt liv.  
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6.4 Behandling och stöd 
Denna studie har visat på att ungdomarna har både negativa och positiva erfarenheter av 
behandling och behandlare. Något som uppsatsförfattarna förvånades över var att ungdomar 
som hade mycket negativa erfarenheter ändå uppmuntrade andra ungdomar till att söka hjälp 
och att inte ge upp hoppet. Denna studie visade även tydligt att ungdomarna hade starka 
åsikter kring Barn- och Ungdomspsykiatrin och skolkuratorer. Flertalet ungdomar var 
fundersamma över de professionellas tystnadsplikt. Flera var även irriterade över att 
tystnadsplikten bröts och att föräldrarna informerades om ungdomens problematik. 
Uppsatsförfattarna tror att det är möjligt att de professionella inte varit tydliga nog vid ett 
första möte om vad tystnadsplikten kan innebära. Uppsatsförfattarna anser att det är mycket 
viktigt att de professionella är tydliga med detta då de möter dessa ungdomar, så att inte 
förtroendet raseras och ungdomen avskräcks från att be om hjälp. 
 
Något som uppsatsförfattarna ser som mycket alarmerade var att flera ungdomar uppgav att 
de inte togs på allvar då de berättade för behandlare om sitt självskadebeteende. Detta 
medförde i sin tur att ungdomen avbröt och/eller blev motvillig till att söka hjälp i 
fortsättningen. Det som uppsatsförfattarna reagerade starkt över var att flertalet ungdomar 
hade erfarenheter av att de blivit felaktigt bemötta av de professionella. En del ungdomar 
uppgav att de professionella förutsatte att de hade läst boken Vingklippt ängel och efter detta 
utvecklat ett självskadebeteende. Enligt uppsatsförfattarna verkar det som om de 
professionella, i vissa fall, stoppade in ungdomen i fack och inte såg individen bakom 
självskadebeteendet. Det framkom tydligt i diskussionerna att detta ledde till att förtroendet 
för behandlaren försvann helt. Uppsatsförfattarna tror att det är av yttersta vikt att de 
professionella får mer kunskap om vad ett själskadebeteende innebär och hur beteendet bäst 
kan bemötas. Förhoppningsvis skulle denna kunskap, enligt uppsatsförfattarna, kunna leda till 
att vissa fördomar suddas ut och att individen bakom självskadebeteendet blir mer synlig. 
 
Några ungdomar menade även på att eftersom de inte hade upplevt något traumatiskt så borde 
de inte heller ha ett självskadebeteende. Det kan, enligt uppsatsförfattarna, vara så att 
traumatiska upplevelser har blivit något av en förklaringsmodell för självskadebeteende, som 
dessa ungdomar inte känner igen sig i. Uppsatsförfattarna kan se en risk för att dessa 
ungdomar inte vågar söka hjälp på grund av att de tror att de måste ha varit med om något 
traumatiskt för att bli att bli trodda och tas på allvar av de professionella.  
 
6.5 Forumen som ett socialt stöd 
Studien visar att diskussionerna om självskadebeteende på forumen fungerat som ett socialt 
stöd för ungdomarna. Ungdomarna har där kunnat ta del av varandras erfarenheter, 
information, tips, tankar och känslor. Behovet av detta har hos ungdomarna visat sig vara 
stort. Smith och Kollock (1999) menar att forum kan vara en bra källa till socialt stöd och att 
detta stöd ofta handlar om vetskapen om att andra har gått igenom samma sak och har 
liknande känslor som en själv. Att hjälpa andra kan i sin tur också ge en ökad möjlighet till att 
individen får hjälp tillbaka vid behov. Detta kan vara en förklaring till att ungdomarna i denna 
studie varit så engagerade i att stötta varandra på olika vis genom att exempelvis ge varandra 
olika tips och information. 
 
Uppsatsförfattarnas studie har visat att flera ungdomar tycker att det är lättare att skriva om 
sin problematik till andra på Internet än att berätta om det till professionella. Utifrån detta 
vore det bra om de professionella använde sig mer av Internet för att kunna nå ut till dessa 
ungdomar. Bland annat vore det, enligt uppsatsförfattarna, lämpligt att det lades ut olika 
stödsidor på Internet och att man via communityn länkade till dessa. På så sätt skulle de 
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professionella kunna göra sig mer synliga så att ungdomarna får mer vetskap om den hjälp 
som finns att tillgå. Uppsatsförfattarna tror att det även vore lämpligt om mer resurser 
satsades på hjälp via Internet i form av att ungdomen har möjlighet att ställa anonyma frågor 
och få svar och stöd av professionella. Det skulle ge de professionella en möjlighet till att 
arbeta mer förebyggande och fånga upp de ungdomar som ligger i riskzonen. Eftersom 
tidigare forskning kring självskadebeteende antar att mörkertalet bland dessa ungdomar är 
mycket stort så kan det, enligt uppsatsförfattarna, finnas ett stort dolt behov av hjälp. Om 
ungdomen har en möjlighet till att vara anonym tror uppsatsförfattarna att man på så vis skulle 
kunna nå ut till de ungdomar som annars drar sig från att söka hjälp. 
 
6.6 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning kring Internet som ett socialt stöd, hur de professionella skulle kunna 
utnyttja detta, samt vilka effekter hjälp via Internet skulle kunna ge är något som 
uppsatsförfattarna tycker skulle vara mycket intressant och värdefullt för socialt arbete. 
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	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	1. INLEDNING
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