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Förord 
Följande uppsats är ett examensarbete på C-nivå utförd på Mittuniversitetets 

socionomprogram i Östersund. Programmet tillhör institutionen för socialt arbete.  Vi vill 

tacka föreningen Shedo (Self-harm and Eating Disorders Organization) för hjälpen med att 

sammanföra oss med personer som lidit av ett självskadande beteende. Slutligen vill vi även 

tacka de tre intervjudeltagare som möjliggjort denna uppsats. Vi är evigt tacksamma för att de 

öppenhjärtligt har delat med sig av sina berättelser och påvisat att det finns möjligheter till att 

ta sig ur självskadande beteenden.  
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Abstract 
This thesis highlights self-harming behavior and the journey to recovery. To approach the 

turning point and the following process three qualitative interviews has been done. An 

autobiographical book has been used as an empirical data. The purpose is to distinguish how 

the journey to recovery can differ between diverse people. The empirical data has been 

illustrated by using Antonovskys theory sence of coherence, Ebaugh Fuchs process of roll exit 

and current research. The issued questions grounding the thesis are: is it possible to 

distinguish a turning point (outer and inner factors)? How important were the people 

surrounding the individual to find the way out? And how did society’s efforts help the 

individual out of its behavior? The conclusions that are determined are that with all of the 

interviewed and the autobiographical book, a turning point can be discerned. From the stories 

given to us we can determine that the turning points can differ considerably. Yet another 

conclusion is that all of the women agree that the care effort towards these types of patients is 

insufficient or even non-existent. The most important part in the recovery of the interviewed 

is their own strength and motivation. All of these women today have new strategies on how to 

handle life’s adversity and difficulties. 
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Abstrakt 
Uppsatsen belyser vägen ur ett självskadande beteende där tre kvalitativa intervjuer har gjorts 

för att närma sig vändpunktsprocesserna. Även en självbiografisk bok har använts som 

empiriskt stöd. Syftet är att kunna urskilja hur vägen ut ur ett självskadande beteende kan se 

ut för olika personer. Det empiriska materialet belyses även utifrån Antonovskys teori om 

KASAM, Ebaugh Fuchs teori om exitprocesser samt tidigare forskning. De frågeställningar 

som ligger till grund för uppsatsen är följande: är det möjligt att kunna urskilja en vändpunkt 

(yttre och inre faktorer)? Vilken betydelse har personer i individens omgivning haft för vägen 

ut ur ett självskadande beteende? Hur har samhällets insatser hjälpt individen att ta sig ur sitt 

beteende? De slutsatser som kan konstateras är att det för samtliga intervjudeltagare samt i 

den självbiografiska boken går att urskilja någon form av vändpunkt. Utifrån de berättelser vi 

tagit del av kan vi konstatera att vändpunkter kan se väldigt olika ut. Ytterligare en slutsats är 

att samtliga kvinnor är eniga om att vårdinsatserna är för denna patientgrupp bristfällig eller 

ibland helt lyser med sin frånvaro. Det viktigaste i intervjudeltagarnas tillfrisknande är deras 

egen jagstyrka och motivation. Samtliga kvinnor har i dag nya hanteringsstrategier för att 

klara av livets motgångar och svårigheter. 
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1. Inledning 
I uppsatsens första kapitel ges en bakgrund till ämnet självskadande beteende. Därefter ges 

en redogörelse av problemformuleringen samt syftet med uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund  
Hos allmänheten väcker självskadande beteenden både etiska och känslomässiga reaktioner. 

Självskadande beteende är dock ingen ny företeelse inom den moderna tiden, så långt som 

från antikens Grekland finns det spår av problematiken (Paivio & McCulloch, 2004). Det var 

dock inte förrän i slutet av 1960-talet som det började uppmärksammas bland psykologer och 

psykiatriker. Det var främst unga intelligenta flickor som utövade självskadande beteenden 

för att lindra sin ångest, dessa ansågs då vara psykiskt sjuka. Under 70-talet började 

västerländska forskare tala om ett syndrom kring handledsskärande då allt fler av dessa fall 

uppkom. Forskare började då även skilja på detta beteende och suicidbeteende då de insåg att 

dessa patienter inte var självmordsbenägna (Matsumoto, Yamaguchi, Chiba, Asami, Iseki, & 

Hirayasu, 2004). Det är fortfarande inte fastställt om detta beteende ökar eller om det har 

blivit mer uppmärksammat i media och därför uppfattas som om att det har ökat (Holmqvist, 

Carlberg, & Hellgren, 2008).  

 

Författarnas intresse inför denna problematik ökade i samband med skrivandet av en 

forskningsöversikt som behandlade samma ämne. Översikten var inriktad på självskadande 

beteende som fenomen och bakomliggande faktorer. För att ytterligare vidga kunskapen kring 

problematiken är det angeläget att rikta fokus på vändpunkter och vägen ur ett självskadande 

beteende. Eftersom det redan finns en hel del information och tidigare forskning gjord på 

orsaksförklaringar och riskfaktorer var det viktigt att gå vidare och rikta uppmärksamheten 

mot vägen till att bli frisk (Holmqvist, Carlberg, & Hellgren, 2008; Roux & Overcash, 2008; 

Straarup Söndergaard, 2008).  Att i stället se på problematiken med salutogena ögon kan bidra 

till att fler blir intresserade av ”friskfaktorer” i stället för riskfaktorer.  

1.2 Problemformulering 
Efter att ha tagit del av artiklar och skrivit en forskningsöversikt kring ämnet kändes det 

angeläget att se på ämnet utifrån narrativa infallsvinklar samt belysa vägen ut ur ett 

självskadande beteende. Behovet av att höra personer som har haft problematiken men nu är 

friska är därför stort för att kunna få en djupare insikt och förståelse för området.  
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1.3 Syfte/ frågeställningar 
Att kunna urskilja hur vägen ut ur ett självskadande beteende kan se ut för olika personer med 

hjälp av Antonovskys teori om KASAM, Ebaugh Fuchs teori om exitprocesser samt tidigare 

forskning.  

• Är det möjligt att kunna urskilja en vändpunkt (yttre och inre faktorer)? 

• Vilken betydelse har personer i individens omgivning haft för vägen ut ur ett 

självskadande beteende? 

• Hur har samhällets insatser hjälpt individen att ta sig ur sitt beteende? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

2. Definition 
I detta kapitel presenteras en definition av begreppet självskadande beteende. Här beskrivs 

även den avgränsning av begreppet som valts att göra i denna uppsats.  

 

Straarup Söndergaard (2008) skiljer på tre varianter av självskadande beteenden. Den första är 

allvarligt självskadande vilket kan handla om amputering av lemmar, tända eld på sig själv 

eller självkastrering. Denna form är mest förekommande bland psykiatriska patienter. Den 

andra varianten är stereotypt självskadande. Detta kan också förekomma vid psykisk sjukdom, 

autism eller utvecklingsstörning. Tillvägagångssättet kan vara att upprepade gånger dunka sitt 

huvud mot väggen eller bita sig själv. Den mest utbredda är den tredje formen ytligt 

självskadande. Här handlar det om individer som skär sig själv med vassa instrument, bränner 

eller klöser sig. Detta är vanligt förekommande bland personer med ätstörningar eller personer 

som blivit utsatta för övergrepp.  

 

Wallroth och Åkerlund (2002) väljer även att innefatta kulturellt sanktionerat självskadande. 

Det handlar om riter, traditioner och sedvänjor, ett exempel är den judiska omskärelsen. 

Denna form bortses dock helt från i denna uppsats. Detta på grund av att det inte faller inom 

ramen för uppsatsens syfte.  Vidare väljer Wallroth och Åkerlund (2002) att göra en åtskillnad 

mellan självskadande beteende och självdestruktivt beteende. De menar att självskadande 

beteende är en underkategori till självdestruktivitet som är ett bredare spektrum av mänskliga 

beteenden. Dit hör även bland annat självmordsförsök, alkohol- och drogmissbruk, 

ätstörningar och destruktiva relationer. Wallroth och Åkerlund (2002) definierar 

självskadande som ”avsiktlig skada eller förändring av den egna kroppsvävnaden utan 

medveten självmordsavsikt”. Den gemensamma nämnaren i artiklarnas samt litteraturens 

begreppsförklaringar är att självskadande beteenden inte har en dödlig avsikt (Wallroth & 

Åkerlund, 2002; Matsumoto, Yamaguchi, Chiba, Asami, Iseki, & Hirayasu, 2004; Roux & 

Overcash, 2008). Lindgren, Wilstrand, Gilje, och Olofsson (2004) menar att i stället för att 

vilja dö har de som skadar sig en önskan om att må bättre. De ser självskadande beteende som 

en överlevnadsstrategi för individens psykiska problem. Det kan med andra ord vara ett sätt 

att överleva i stället för ett sätt att ta livet av sig. 

 

I litteraturen som använts som underlag i denna uppsats figurerar även en mängd olika 

beteckningar på begreppet. Några benämningar som förekommer i den engelskspråkiga 

litteraturen är: self-mutilation, deliberate self-harm, self-abuse, local self-destruction, self-
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injurious behavior och aggression against the self. I likhet med Wallroth och Åkerlund 

används i uppsatsen genomgående begreppet ”självskadande” och ”självskadande beteende”. 

I likhet med Lundh, Karim och Quilisch (2007) menas i denna uppsats att självskadande är en 

medveten handling som skadar individen omgående fysiskt utan avsikt att begå självmord. 

Inom denna definition ryms då även överdoser som tas med avsikt att skada de inre organen.  
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3. Metod  

I kapitlet metod beskrivs tillvägagångssättet och insamlingsmetoden för uppsatsen. Därefter 

presenteras den avgränsning som gjorts vid eftersökandet av intervjudeltagare samt de 

metoder som användes under intervjuerna. Även de etiska överväganden som gjorts före och 

efter intervjuerna presenteras i denna del, samt de metodproblem som uppkommit. Slutligen 

beskrivs uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

 
3.1 Tillvägagångssätt/insamlingsmetod 
För att finna individer som har tillfrisknat från ett självskadande beteende kontaktades 

föreningen Shedo (Self Harm and Eating Disorders Organisation). Det är en svensk ideell 

förening som finns till för individer som har eller har haft självskadande beteende och/eller 

ätstörningsproblematik. Föreningen erbjuder stöd åt drabbade samt anhöriga och har ett 

diskussionsforum på internet (Shedo, 2008). För att komma i kontakt med ytterligare 

deltagare användes Mittuniversitetets studentportal. Där skickades det ut e-post till 

slumpmässigt utvalda utbildningsprogram. Under intervjuerna bandades samtalen med 

deltagarnas medgivande. Repstad (1999) beskriver denna metod som en fördel då intervjuaren 

kan ägna sig helt åt vad deltagaren berättar. På så sätt kan intervjuaren engagera sig mer i 

intervjun. En fördel med att båda författarna fanns med under intervjuerna var att den ena 

kunde anteckna och observera gester och ansiktsuttryck som inte kom med på band. Vid 

telefonintervjun användes högtalarfunktionen så att båda författarna kunde ta del av samtalet 

trots att bara den ena intervjuade. Den analysmetod som har använts vid tolkandet av 

intervjuerna är narrativ. Denna metod har använts för att utveckla de ursprungliga teman som 

fanns i intervjuguiden till något nytt. Den narrativa metoden är också intressant på grund av 

att den öppnar upp möjligheterna för att tolka den intervjuades berättelser (Kvale, 1997). Vid 

skrivandet av uppsatsen har även Jarl Backmans bok Rapporter och uppsatser (1998) varit till 

hjälp för att säkra skrivandets kvalité.  

 

För att få en inblick i ytterligare en persons berättelse kring självskada användes den 

självbiografiska boken Zebraflickan av Sofia Åkerman (2004). Hon är en av grundarna bakom 

föreningen Shedo och har själv tagit sig ur ett självskadande beteende. Kännedomen om 

denna bok kom via ett tips från en studiekamrat som varit på en föreläsning av Sofia.  

 

Övrig litteratur som använts har funnits dels på Mittuniversitetets bibliotek dels genom 

Jämtlands länsbibliotek.  Följande sökord gav resultat: 
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• KASAM 

• Självskadande beteende 

• Självskadebeteende 

• Self-harm 

• Ebaugh Fuchs 

• Antonovsky 

Vid artikelsökning har följande databaser använts: CSA Social Sciences och Academic Search 

Elite. De ord som gav resultat vid sökningen var: 

• Self-injury behavior och  cutting, (tillägget Not genital mutilation) 

• Self-harm och stopping 

I övrigt har gamla uppsatsers litteraturlistor varit till hjälp för att finna lämplig litteratur. 

 

Genomgående i hela arbetet har arbetsfördelningen varit jämt fördelad mellan författarna. 

Skrivandet har skett gemensamt förutom under teoriavsnittet. Emma Fastén ansvarade för 

avsnittet om Ebaugh Fuchs exitprocesser och Linda Söderström ansvarade för avsnittet om 

Antonovskys teori om KASAM. Under intervjuerna närvarade båda författarna och turades 

om att vara huvudansvarig. 

3.2 Avgränsning 
I annonsen efterfrågades individer ”som tillfrisknat från ett självskadande beteende” eftersom 

intresserat låg på vändpunkter. I sökandet efter deltagare fanns ingen specifik begränsning 

gällande individer från en speciell klass, viss etnicitet eller kön. Det gjordes heller ingen 

åldersspecificering i annonseringen. Det krav som ställdes för att kunna delta var att individen 

måste ha tillfrisknat från sitt självskadande beteende. När intresseanmälningarna hade 

inkommit visade det sig att det var uteslutande kvinnor som hade anmält sig. Även tre 

personer från föreningen Shedo i södra Sverige hade visat intresse inför att få bli intervjuade. 

Två av de kvinnor som anmält intresse stämde bäst in på uppsatsens syfte och dessa fanns 

även inom ett rimligt geografiskt avstånd. Därför valdes dessa till intervju. Då två deltagare 

kändes för lite fattades beslutet att även göra en telefonintervju med en tredje person. 

 
3.3 Intervjuer 
Intervjuerna som genomfördes med tre personer som har tillfrisknat från att skada sig själva 

var kvalitativa. Genom kvalitativa intervjuer ges en möjlighet till att få ta del av en annan 

persons berättelse på ett djupare plan. Intervjuerna är explorativa och semistrukturerade 
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eftersom fokus låg på att öka kunskapen om vägen ur självskadande beteenden och den 

process som det innebär (Kvale, 1997).  Två av de tre intervjuerna genomfördes under möten 

med deltagarna, den tredje genomfördes via telefon. Deltagarna har haft möjlighet att ta del av 

intervjuguiden innan intervjutillfället för att öka deras förståelse för uppsatsens syfte (se 

bilaga 1). Ytterligare en fördel är att deltagarna fick möjlighet att förbereda sina svar och 

tänka igenom vad de ville dela med sig av under intervjun. Genom ett hermeneutiskt tänkande 

tolkades de tre personernas berättelser för att sedan skildras i uppsatsen. Med detta tankesätt 

gavs möjligheten att skapa en förståelse för vägen ur ett självskadande beteende med hjälp av 

andra personers berättelser. Carola Scott (2004) tar upp begreppet självförståelse vilket var 

intressant att jobba med i intervjuerna. Att intervjuerna skulle kunna öka deltagarens 

självförståelse kändes inspirerande. Hon beskriver även berättelsens helande kraft, om hur det 

kan verka helande för en person att få berätta sin historia för någon annan. Även för 

intervjuaren blir detta något speciellt eftersom att denne får tar del av en berättelse som är en 

resa mot okänt mål (Scott, 2004).  

 

3.4 Etiska överväganden 
Kravet som fanns för att kunna delta i intervjun var att individen skulle ha tillfrisknat från sitt 

självskadande beteende. Detta krav ställdes på grund av att de intervjuade skulle kunna vara 

trygga i sin historia samt ha hunnit skapat distans till den. Ur en etisk synvinkel kändes det 

mer lämpligt att utföra en intervju med en tillfrisknad person som kan se på det hela med 

friska ögon. Kvale (1997) framhåller vikten av informerat samtycke vid genomförandet av en 

intervju. Med detta menas att en individ som deltar i en intervju ska vara införstådd i studiens 

syfte och upplägg samt att denna ska delta av egen fri vilja och kunna avbryta intervjun när 

som helst under intervjuns gång. Inför intervjun hade kvinnorna möjlighet att kontakta oss för 

att avbryta sitt deltagande eller ställa frågor. Studiens syfte framkom redan i annonseringen 

efter deltagare men kvinnorna informerades även före intervjun för att bli upplyst om vad 

informerat samtycke innebär samt att de i uppsatsen kommer att vara anonyma med fingerade 

namn. I explorativa intervjuer kan ingen på förhand veta exakt hur intervjun kommer att 

utvecklas (ibid). Därmed var det omöjligt att få deltagarnas totala samtycke innan intervjun, 

viktigt var att deltagarna erbjöds möjligheten att säga ”pass” på de frågor de inte ville svara 

på. Repstad (1999) beskriver etiska regler kring forskning där han bland annat nämner 

nyttjandet som en viktig faktor. Med nyttjandet menas att de uppgifter som samlas in om 

enskilda personer får enbart brukas i forskningssyftet. Även detta informerades kvinnorna om 

innan intervjuerna. 
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Eftersom självskadande beteende kan vara ett känsligt ämne att prata om kändes det mest 

lämpligt att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. Dock var detta inte möjligt med den 

tredje intervjudeltagaren på grund av det geografiska avståndet. Därav fattades beslutet att 

genomföra en telefonintervju med henne. En telefonintervju kan tyckas försvåra intervjun 

eftersom missförstånd lättare kan uppstå och intervjuarna går miste om kroppsspråket. Det 

kan även inge en trygghet för deltagaren att träffas personligen.  En fördel kan dock vara att 

personen känner sig trygg i att inte behöva sitta ansikte mot ansikte samt får sitta i den miljö 

han/hon själv finner lämplig utan att känna att intervjuarna gör intrång. För att skapa en 

trygghet hos de deltagare som träffades fick de själva välja den plats de fann lämplig för 

intervju. Efter samtliga intervjuer informerades alla deltagare om att de hade möjlighet att ta 

kontakt och ångra medverkan eller vissa specifika uttalanden. Den känslosamma relationen 

som kan uppstå mellan intervjuaren och deltagaren måste intervjuaren vara vaksam på och 

därmed ha en sensitivitet för hur långt han/hon ska gå i sina frågor. Detta för att minska risken 

att deltagarna ska avslöja saker som de senare kan ångra (Kvale, 1997). 

 
3.4.1 Forskningskonsekvenser 
Kvale (1997) framhåller att som forskare är det viktigt med en medvetenhet kring de 

konsekvenser som studien kan orsaka. Risken att en undersökningsperson ska lida skada ska 

vara så liten som möjligt. Skaderisken ska därmed vara lägre än de fördelar som studien kan 

frambringa, detta kallar Kvale (1997) för den etiska principen om fördelaktighet. För att 

minska skaderisken i studien undveks att gå djupt in på skadeorsaker utan fokus lades på 

deltagarnas erfarenheter av vägen ut och vändpunkter. Kravet på att deltagarna skulle ha 

tillfrisknat från sitt självskadande beteende är även detta för att minska skaderisken. Ett 

problem vid intervjusituationer som kan uppstå är att intervjuaren ställer ledande frågor och 

kan vara ledande i såväl kroppsspråk som tal. Därför är det viktigt att beakta sin egen roll 

under intervjun och vara medveten om risken att påverka deltagaren i sina svar (ibid). Ur detta 

avseende är det en fördel att vara två under intervjutillfällena eftersom den ena kan 

uppmärksamma om den andra riskerar att bli styrande. Nackdelen med att vara två är dock att 

intervjudeltagaren kan uppleva att denna hamnar i underläge i en så kallad ”två-mot-en-

situation”. 

3.5 Metodproblem 
I uppsatsen hade det varit önskvärt med en blandning av män och kvinnor för att få en större 

dynamik. Dock visade det sig att det enbart var kvinnor som anmälde intresse, detta kan bero 

på att det till största delen är kvinnor som skadar sig själva enligt de flesta studierna (Wallroth 



 

9 
 

& Åkerlund, 2002). Då självskadandet tenderar att skilja sig åt mellan män och kvinnor, där 

män har en benägenhet att vara mer utåtagerande i sitt självskadande, hade det varit intressant 

att ha manliga deltagare i uppsatsen (Holmqvist, Carlberg, & Hellgren, 2008). Det hade varit 

önskvärt att få träffa samtliga tre deltagare ansikte mot ansikte vid intervjuerna. Detta har 

dock inte varit möjligt på grund av brist av resurser och det långa geografiska avståndet.  

3.5.1 Bortfall 
Även personer som ännu inte tillfrisknat anmälde sitt intresse att delta men dessa blev inte 

intervjuade på grund av att det inte vore lämpligt utifrån syftet att ta med dem i uppsatsen. Det 

var utöver dessa ytterligare några personer som anmälde intresse men som inte blev aktuella 

för intervju, detta på grund av att deras problematik inte rymdes inom uppsatsens definition av 

självskadande beteende.  

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
3.6.1 Validitet 
Kvale (1997) beskriver att validitet handlar om huruvida det som var avsett att undersöka har 

undersökts. Syftet var att urskilja vägen ur ett självskadande beteende genom intervjuer med 

personer som tidigare levt med denna problematik. Metoden för detta var tre intervjuer och en 

studie av Sofia Åkermans (2004) självbiografiska bok. Genom detta har därefter fyra historier 

urskiljts kring vägen ut ur självskada. Därigenom har syftet kunnat besvaras och validiteten 

ökats.  

 

Validitetsbegreppet kan delas in i två delar, intern och extern. En intern validitet innebär att 

frågorna ställs till rätt grupp samt att relevant data har insamlats (Svenning, 2000). I och med 

att de teorier som användes har hög relevans för ämnet i uppsatsen ökade den interna 

validiteten. Risken att färgas av enbart några få författare minskades också genom att 

uppsatsens författare tagit del av ett brett utbud av tidigare forskning. Den externa validiteten 

handlar om att studien ska kunna generaliseras även på andra situationer. Ett representativt 

urval ökar den externa validiteten (ibid). Genom att utifrån vår definition av självskadande 

beteende noggrant utse de deltagare som intervjuades ökade den externa validiteten i studien.  

3.6.2 Reliabilitet 
Med hög reliabilitet eller tillförlitlighet menas att studien ska kunna upprepas och få samma 

resultat (Kvale, 1997). Att nå en hög reliabilitet kan vara svårt i kvalitativa studier eftersom 

undersökningssätten ofta inte är standardiserade som i kvantitativa studier.  
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Något som eventuellt kan ses minska graden av reliabilitet i denna studie är att 

intervjupersonerna ständigt förändras och få nya erfarenheter. Med det kommer deras sätt att 

tänka och agera att utvecklas vilket innebär att samma svar inte med säkerhet skulle erhållas 

vid en senare intervju (Trost, 1997). Det finns också en medvetenhet om att det som kommit 

fram under intervjuerna har påverkats av författarnas val att formulera frågorna, detta kan 

även kallas intervjuareffekt (Halvorsen, 1992). På grund av risken för intervjuareffekt fick 

deltagarna ta del av intervjuguiden innan mötet. Detta innebar delvis att de kunde komma 

förberedda till intervjuerna och att deras svar var uttömmande. Till följd av det finns även en 

medvetenhet om att det försvårar ett objektivt förhållningssätt till intervjumaterialet. De 

teorier och tidigare forskning som använts i uppsatsen har valts ut av författarna. I och med 

detta är det troligt att en studie gjord av andra författare skulle kunna sett annorlunda ut, det 

kan försvaga uppsatsens reliabilitet något (Kvale, 1997). Viktigt är också att det finns en 

medvetenhet om förförståelsen samt hur den påverkar skrivandet. 

3.6.3 Generaliserbarhet 
Att generalisera innebär att dra slutsatser utifrån några få undersökta personer till alla 

personer av samma eller liknande sort (Repstad, 1999). Eftersom antalet intervjudeltagare 

enbart är tre är generalisering av materialet svårt att göra. Kvale (1997) ifrågasätter dock den 

tonvikt som läggs på generalisering inom samhällsvetenskapen. Även Trost (1997) säger att 

den kvalitativa metoden inte syftar till att generalisera, utan syftar till att analysera och hitta 

mönster vilket uppsatsens fokus delvis ligger på. Det som Kvale (1997) kallar en analytisk 

generalisering är dock applicerbart på materialet. Denna form av generalisering syftar till att 

en undersökning kan ge exempel på hur liknande situationer kan se ut. I denna studie visar 

följaktligen kvinnornas berättelser på hur vägen ut ur ett självskadande beteende kan se ut.  
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4. Tidigare forskning 
Detta kapitel syftar till att ge en inblick i det nuvarande forskningsläget angående 

självskadande beteende och vägen ut ur problematiken.  

4.1 Omfattning 
Enligt Socialstyrelsen (2004) är det ingen som vet i vilken utsträckning ungdomar, det vill 

säga både pojkar och flickor, skadar sig själva. Genom deras egen mycket begränsade 

undersökning har de gjort en bedömning att ca 1 procent av alla flickor i åldrarna 13-18 

skadar sig själva. Denna bedömning grundar sig på röster från de som jobbar med ungdomar i 

dessa åldrar. I enkätundersökningar där de har riktat sig till ungdomarna själva har andra 

siffror framkommit nämligen att ca 5-7 procent skadar sig själva. Socialstyrelsen (2004)  

beskriver att personal som jobbar med ungdomar upplever att fler skadar sig själva. Detta har 

dock inte bevisats eftersom problemet kan uppfattas som ökande på grund av att 

medvetenheten om det har ökat samt att ungdomarna inte är lika benägna att dölja beteendet 

som tidigare.  

 

4.2 Riskfaktorer  
Självskadande beteende betraktas i de internationella diagnosmanualerna inte som en egen 

störning eller sjukdom. Däremot har samband mellan självskadande beteende och traumatiska 

upplevelser under barndomen såsom vanskötsel samt sexuella övergrepp rapporterats 

(Socialstyrelsen, 2004). Det finns dock olika förklaringsmodeller till varför en individ skadar 

sig själv och dessa kan enligt Stiftelsen Allmänna Barnahuset (2004:1) delas in i tre olika 

delar: psykologiska, biologiska och sociala förklaringsmodeller. En psykologisk förklaring 

kan vara att personen har svårt att uttrycka sina känslor eller har upplevt tidiga separationer i 

livet. Wallroth & Åkerlund (2002) menar att det i denna förklaringsmodell även rymmer olika 

psykiska sjukdomar så som borderline och antisocial personlighetsstörning. Biologiska 

förklaringar bygger på att individen kan ha en genetisk känslighet vad gäller smärta, personen 

tål alltså mer och kan utsätta sig för mer smärta än andra. Den sociala förklaringsmodellen 

grundar sig på att individen exempelvis varit med om traumatiska händelser eller 

försummelser (Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2004:1). En påverkande faktor till 

självskadande beteende hos unga människor kan också vara media. Studier har visat att 

självskadande beteende kan uppstå genom att individen imiterar sådant som figurerar i media. 

Engelska studier har påvisat att ju mer publicitet som självskadande ärenden får desto mer 

ökar problematiken (Fox & Hawton, 2004). Forskare som har undersökt ungdomar med 
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självskadande beteenden fann lägre nivåer av serotonin hos dessa, vilket kan leda till 

nedstämdhet då serotonin hjälper kroppen att ”må bra”. Serotoninnivåerna är också vanligtvis 

låga hos personer med depression. Detta påvisar att den kemiska obalansen i kroppen kan vara 

en riskfaktor till självskadande beteende (Roux & Overcash, 2008). 

4.3 Vägen mot tillfrisknande 
Att ta sig ur ett självskadande beteende är en lång process och kan liknas med att ta sig ur ett 

alkohol- eller narkotikamissbruk. När en självskadande individ skadar sig själv kan kroppen 

skicka ut endorfiner vilket gör att personen blir välmående och får en slags berusning. Vid 

upphörandet av självskada kan abstinensbesvär så som yrsel och svettningar uppstå (Straarup 

Söndergaard, 2008). Parallellt med abstinensbesvär går även individen igenom sociala 

identitetsprövningar. Att gå ifrån en identitet till en annan innebär att personen genomgår en 

social process, i denna process finns underliggande likheter oavsett vilken identitet som 

individen lämnar. Denna utveckling handlar om att lära sig att hantera sin gamla identitet och 

samtidigt bygga upp en ny utan exempelvis självskada. De flesta individer har någon form av 

före detta identitet och det kan vara exempelvis att vara nykter alkoholist, skild eller före detta 

kriminell. För att kunna leva ett fullkomligt liv måste personen bära med sig sitt förflutna (sin 

före detta identitet) och integrera det i det nya livet (Ebaugh Fuchs, 1992). 

 

Sarah Naomi Shaw har skrivit artikeln Certainty, Revision, and Ambivalence: A Qualitative 

Investigation into Women’s Journeys to Stop Self-Injuring. Hon har intervjuat ett antal 

kvinnor om deras väg ut ur självskadande beteende. Hon beskriver att en tro om att bli frisk 

samt bra professionell hjälp, enligt intervjuer med kvinnorna, är det vitala för att någon ska 

tillfriskna. Därför blir det också viktigt att med hjälp av professionella finna en metod som 

passar personens individuella inställning för att minska motståndet till behandlingen. 

Kvinnorna i artikeln finner stor tilltro till behandlarnas hjälp för att bli friska. Det som blir 

grundläggande i själva behandlingen är att kvinnorna börjar må bättre psykiskt samt att det 

viktiga inte enbart är att ta bort symptomen (vilket självskadande beteende är). Att sluta med 

beteendet blir en personlig resa som präglas av en personlighetsutveckling. Detta kan förklara 

varför självskadande beteende ofta klingar ut i början på vuxenlivet. Rädslan över att bli 

klassad som en galning eller att beteendet skulle urarta gav tankeställare som kunde hindra ett 

självskadande beteende. Kvinnorna kände en styrka i att avstå från självskada och ju längre de 

kunde avstå desto lättare blev det att inte falla tillbaka. Vidare betyder personer i omgivningen 

som ställer upp mycket för ett tillfrisknande. Att ha ett livsmål eller en karriär framför sig där 
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självskadande beteende inte passar in kan motivera kvinnan att försöka sluta, även 

livspartners och giftermål kan motivera. I samstämmighet med Shaw (2006) beskriver Smith, 

Cox och Saradjian (1999) svårigheterna med och vikten av att få rätt typ av vård. Att 

exempelvis bli inlagd på en klinik passar inte alla och kan trigga till ytterligare självskada. 

Även de beskriver att det är viktigt att känna sig trygg med sina behandlare för att 

behandlingen ska fungera. Ofta får dock patienterna kämpa för att få den sorts behandling de 

vill ha. 

 

Smith, Cox och Saradjian (1999) beskriver vidare vägen ur självskadande beteende och att 

självskadande är en coping-strategi som är inlärd och kan bli vanebildande. Coping handlar 

om olika sätt att hantera påfrestande situationer (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem, & Nolen-

Hoeksema, 2000). Motivationen för att sluta måste komma från individen själv för att en 

förändring i tankeverksamheten ska kunna ske. Viktigt är att individen lär sig att känna igen 

sina egna mönster och vid vilka tillfällen önskan till självskada dyker upp. Sedan är det viktigt 

att lära sig hantera och ha kontakt med sina svåra känslor eftersom svåra känslor och möten 

med triggande personer även kommer att dyka upp i framtiden. Just att kunna känna igen 

känslor som tomhet blir viktigt, eftersom de är ofta förekommande bland personer med 

självskadande beteende. Att våga visa ilska utåt blir också viktigt eftersom känslan ofta byggs 

upp inombords och sedan kommer ut i form av självskada. Att kunna identifiera sina 

framkallande faktorer ger en chans till att undvika dem. För att kunna tillfriskna måste 

individen även vara tillåtande mot sig själv, men också lära sig att sätta gränser för det 

skadliga beteendet. Att kunna identifiera sina framkallande faktorer kan jämföras med Ebaugh 

Fuchs (1994) tankar kring vikten av att kunna hantera sin gamla identitet samtidigt som 

personen bygger upp en ny. Enligt Stig-Arne Berglund vid Umeå universitet (föreläsning, 10 

februari 2009) syftar vändpunktsberättelser till att bilda struktur och göra individen begriplig 

för sig själv. Att berätta för någon kan även bidra till en utveckling av självbilden och markera 

förändring från den forna identiteten. 

4.4 Behandling och samhälleliga insatser 
En vanlig behandling som erbjuds till självskadande patienter är dialektisk beteendeterapi 

(DBT). Där samarbetar ett team med terapeuter kring en grupp med patienter. De kan 

erbjudas både individualterapi och tränas i sociala färdigheter. Det mest grundläggande i DBT 

är att hjälpa patienterna att hantera sina känslor. Viktigt är att arbeta utifrån ett dialektiskt 

synsätt. Det kan handla om att få insikt i att man kan både vilja leva och vilja dö, samtidigt 

älska och hata någon, samtidigt vara både beroende och självständig.  Behandlingen sträcker 
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sig över en längre tid och har ofta uppföljning. I exempelvis Uppsala, där behandlingen ges, 

pågår denna i först ett år och har sedan även ett halvårs uppföljning. Behandlingsformen har 

ökat i hela Sverige men fortfarande finns ett stort behov efter fler effektiva 

behandlingsmetoder (Straarup Söndergaard, 2008).  Den amerikanska forskaren och 

psykoterapeuten Scott Miller talar om betydelsen av en god relation mellan patienten och 

behandlaren. Enlig honom är en god relation viktigare för ett positivt behandlingsresultat än 

vilken sorts teoretisk utgångspunkt behandlaren har (Hartzell, 2004). I likhet med Miller 

framhåller Wallroth och Åkerlund (2002) att alliansen med terapeuten är högst betydelsefull. 

Vidare beskriver de att de flesta unga självskadande patienter slutar skada sig själva när det 

har skapats en arbetsallians i terapin. I fall där individen lider av både ett drogmissbruk och en 

psykisk sjukdom, dubbeldiagnoser, försvåras ofta vårdsituationen. Det behövs en speciell 

kunskap för att kunna identifiera dubbeldiagnoser och därmed krävs ett nära samarbete mellan 

socialtjänst, psykiatri och primärvård. Inom psykiatrin förbises ofta missbruksproblematiken 

och därmed nonchaleras en diagnos. Därigenom kan det vara svårt att få rätt hjälp om 

individen lider av en dubbeldiagnos (Johansson & Wirbing, 2003). 

 

Det finns ingen entydig forskning på hur man kan arbeta förebyggande mot självskadande 

beteende. Dock pekar den forskning som gjorts på att insatser som stärker ungas självkänsla 

och förmåga att hantera motgångar kan verka förebyggande. I tidigt skede är skolhälsovård 

och ungdomsmottagningar viktiga för att ”fånga upp” gruppen. Personalens kompetens och 

förmåga att uppmärksamma signaler från ungdomarna måste med andra ord höjas. Något som 

är fastställt i forskningen vad gäller behandling är att det behövs kontinuitet och samverkan 

mellan skolhälsovård, ungdomsmottagningar, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin 

(Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2004:1). Stig-Arne Berglund vid Umeå universitet 

(föreläsning 10 februari 2009) framhåller att personal inom det sociala arbetet ska 

tillhandahålla tillfällen för vändpunkter. Att tillhandahålla sådana tillfällen kan bland annat 

innebära att erbjuda hjälp i tid, vård, se varje enskild individ som den han/hon är och inte 

enbart se rollen han/hon bär. En självskadande person bör till exempel inte ses enbart som en 

självskadare utan även som den person han/hon är. 

 

4.5 Återfall 
Smith, Cox och Saradjian (1999) framhåller betydelsen av att lära sig att känna igen 

situationer, tankar och känslor som kan ”trigga” personen till att återuppta sitt självskadande 

beteende. Detta för att få kunskap om vad individen bör försöka undvika för att minimera 
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risken för återfall. Detta kan vara allt ifrån alkohol, droger, kontakt med specifika personer 

exempelvis de som har eller har haft negativt inflytande över individen, vänner som skadar sig 

själva eller destruktiva förhållanden. Att ha kontakt med andra individer som skadar sig själva 

kan vara främjande till en början men efter en tid kan denna positiva sida avta. Individen kan 

uppleva att hon/han inte fortsätter göra några framsteg i tillfrisknandet. Historier från andra 

självskadande individer kan även få personen att känna sig som att hon/han har börjat skada 

sig själv igen. Det kan vara tungt nog att ta itu med egna traumatiska minnen och upplevelser 

och det kan därför infinna sig ett behov av att bryta med det förflutna och det som påminner 

individen om det. Det är dock inte säkert att individen behöver undvika triggande personer 

och situationer för resten av livet. Detta eftersom den triggande effekten kan avta och 

försvinna helt med tiden. Till exempel så är det inte omöjligt att individen vid ett senare skede 

i livet kan engagera sig i självhjälpsgrupper utan att riskera att återuppväcka sina egna 

traumatiska minnen (Smith, Cox, & Saradjian, 1999).  
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5. Teoretiska utgångspunkter 
I det sjätte kapitlet beskrivs den teoretiska referensramen som senare används i resultat- och 

analyskapitlet. De teorier som används är Aaron Antonovskys teori om KASAM och Helene 

Rose Ebaugh Fuchs teori om exitprocesser. 

5.1 KASAM- känslan av sammanhang 
Känslan av sammanhang (KASAM) är ett begrepp som skapades av Aaron Antonovsky. 

Hans frågeställning handlade om vad det är som gör att människor blir och förblir friska 

samt varför en del klarar av livets stressorer bättre än andra. Antonovskys teori utgår från 

ett salutogenetiskt perspektiv, där det fokuseras på dem som bättre klarar av att möta livets 

motgångar och svårigheter samt vad som bidrar till detta (Gassne, 2008). Teorin om 

KASAM riktar således in sig på så kallade ”friskfaktorer” i stället för ”riskfaktorer” 

(Antonovsky, 2005). Känslan av sammanhang mäts med så kallade självskattningsformulär 

där individen själv får skatta sin egen upplevelse av olika situationer i livet (Gassne, 2008). 

Antonovsky definierar KASAM på följande sätt i sin bok Hälsans mysterium (2005):  

 

(…) en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är 

förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att 

gå så bra som man rimligen kan förvänta sig (Antonovsky, 2005, s 17). 

 

KASAM består av tre delkomponenter:  

1. Känslan av begriplighet syftar på i vilken utsträckning inre och yttre stimuli är 

förståeliga, det vill säga, om informationen upplevs som ordnad och tydlig snarare än 

kaotisk och oförklarlig. En individ med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de 

stimuli som han/hon kommer att möta är förutsägbara samt att de går att förklara 

(Antonovsky, 2005). 

 

2. Känslan av hanterbarhet handlar om att kunna möta utmaningar. Denna komponent kan 

även förklaras som den grad till vilken man upplever att man har resurser som står till ens 

förfogande. Med en hög känsla av hanterbarhet riskerar individen inte att uppfatta sig själv 

som ett offer för omständigheterna (Antonovsky, 2005).  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Aaron_Antonovsky
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3. Känslan av meningsfullhet. Denna komponent pekar på vikten av att känna sig delaktig, att 

känna att livet har en känslomässig och värdefull innebörd som det är värt att investera energi 

och engagemang i. Känslan av meningsfullhet är ett nödvändigt villkor för äkta och varaktig 

begriplighet samt hög hanterbarhet (Antonovsky, 2005). En individ som förstår det 

sammanhang hon/han befinner sig i, som kan hantera sin situation och som kan finna en 

mening i det som sker har bra förutsättningar att förbli frisk och utvecklas positivt. Höga 

värden på dessa tre komponenter enligt KASAM innebär att individen har en stark känsla av 

sammanhang. För den som i tidigt vuxenliv har svagt KASAM blir livet lätt en ond cirkel, 

Den ena stressorn efter den andra fortsätter att försvaga känslan av sammanhang (ibid) 

 

Antonovsky (2005) utgick från begreppet generella motståndsresurser (GMR) i sina studier 

när han ville undersöka anledningen till varför en del människor klarar av att hantera livets 

stressorer bättre än andra. GMR kan förklaras med allt som kan ge kraft till att bekämpa en 

mängd olika stressorer, såsom jagstyrka, pengar, socialt stöd och liknande. Med jagstyrka 

menas exempelvis en förmåga att kunna förverkliga sig själv, en förmåga att hantera 

motgångar, ha en impulskontroll samt en förmåga att etablera relationer 

(Nationalencyklopedin, 2009). Om individen vid upprepade gånger upplever att de kan 

hantera livets stressorer på ett framgångsrikt sätt skapar detta med tiden en stark känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2005). 

 

Alla upplever någon gång under livet en brist på förutsägbarhet, men samtidigt finns inom 

oss en ofrånkomlig strävan att skapa en helhet av saker och ting. Det som utmärker den 

som i tidigt vuxenliv har utvecklat ett starkt KASAM är förmågan att aktivera de generella 

motståndsresurserna vid behov. Möjligheten till, att med hjälp av terapeutisk hjälp, 

åstadkomma en förändring av en individs KASAM är omdiskuterat. Det som framkommit 

är att en terapeut inte kan göra några förändringar som omformar människors 

livserfarenheter. Terapeuten kan däremot lyckas få individen att omtolka dessa 

livserfarenheter genom att inom ramen för sitt liv söka KASAM-förhöjande erfarenheter. 

Med andra ord, framhäva positiva livserfarenheter som behöver lyftas fram för att kunna 

stärka individens KASAM (Antonovsky, 2005).  

5.2 Ebaugh Fuchs exitprocesser 
Ebaugh Fuchs (1992) skriver i sin bok om människors exitprocesser. Det handlar om hur 

processer kan se ut för människor som väljer att lämna ett sammanhang i sitt liv. Författaren 
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skiljer på att frigöra sig från ett tidigare liv och att omidentifiera sig. Att frigöra sig från den 

tidigare rollen innebär att personen inte längre behöver göra de saker han/hon tidigare gjorde 

och inte umgås med de personer han/hon tidigare umgicks med. Att omidentifiera sig innebär 

att individen slutar att tänka på sig själv i den gamla rollen. För att kunna leva ett fullkomligt 

liv måste personen bära med sig sitt förflutna och integrera det i det nya livet. Han/hon måste 

även förbereda sig på hur samhället ser på en person med ett särskilt förflutet. Samhället tar 

inte enbart hänsyn till den nuvarande rollen utan ser även den gamla (till exempel före detta 

kriminell). Detta är oberoende av vilken identitet som funnits tidigare i livet.  Processen att 

lämna en identitet går igenom fyra stadier: den första tvekan, söka alternativ, vändpunkten 

och att skapa en ex-roll (fritt översatt av Ebaugh Fuchs benämning ”an ex-roll”) . 

 
Den första tvekan är det första stadiet i rollutträdandet. Individen börjar tveka över sin 

livssituation och ifrågasätta det som tidigare varit självklart. Detta är en gradvis process som 

kan fortgå allt i från några veckor till flera år.  Vissa kan även stanna vid detta första stadium 

och inte gå vidare trots sin tvekan.  Att en person börjar tveka på sin tillvaro kan bero på en 

mängd faktorer. Ebaugh Fuchs (1992) nämner besvikelser, organisationsförändringar, 

drastiska förändringar i relationer, utbrändhet och särskilda händelser som utlösande faktorer. 

Signifikanta andra är också av stor vikt när en individ lämnar sin forna roll. Dessa är de 

personer som står individen nära och som är betydelsefulla. En signifikant andre kan utmana 

eller stödja de första tvekande funderingarna, de kan även visa på vilka olika alternativ som 

finns och möjliga vägar ut ur situationer. Att berätta om sina funderingar för någon annan kan 

ge ett nytt perspektiv på problemet och kännas befriande. I och med att problemet inte längre 

är hemligt kan individen nu vara mer ärlig mot sin omgivning om sina funderingar (Ebaugh 

Fuchs, 1992). 

 
Det andra stadiet är söka alternativ till den nuvarande situationen. Dessa alternativ kan 

antingen inspirera eller provocera.  Någon gång under detta sökande ger ofta personen efter 

för något av de alternativ som finns. I detta stadium väger individen för- och nackdelar mot 

varandra bland alternativen för att finna den nya rollen. När sedan ett alternativ som lockar 

har funnits börjar personen att försöka identifiera sig med den nya rollen och den nya 

”gruppen” som han/hon ska ingå i. På sätt och vis börjar individen i detta stadium att träna sig 

inför den nya rollen. När sedan övandet börjar kännas som en befrielse kan personen nu 

komma till en vändpunkt. Ett beslut om att lämna sin nuvarande situation (Ebaugh Fuchs, 

1992). 
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Vändpunkten är det tredje stadiet i processen. Denna kommer oftast i samband med en stor 

händelse eller någon annan form av vändpunkt i livet men kan se väldigt olika ut för olika 

personer. Beslutet att ta steget vidare kommer dock ofta tillsammans med någon form av 

faktiskt förändring, så som att individen flyttar ifrån sin man eller lämnar sitt jobb. Även små 

händelser kan uppfattas som symboliska och blir därför avgörande, att exempelvis se en 

jobbannons i tidningen kan få en person att ta steget vidare. De som levt under svåra 

förhållanden kan uppfatta vissa händelser som att ”bägaren rinner över” och beslutar sig 

därför för att lämna sitt forna liv. Vissa kan även använda händelser som ursäkt för att ta 

steget vidare, till exempel en skada kan få en person att lämna sitt jobb med ursäkten att det 

inte går att jobba kvar med skadan. Hos människor som har någon form av missbruk blir 

vändpunkten ofta att de måste ta sig ur sin situation för att de annars riskerar att dö, vilket 

även kan vara fallet för självskadande individer. Själva vändpunkten kan fungera som ett sätt 

att visa för andra att individen nu tänker förändra sin situation. När detta väl är gjort är det 

svårt att återgå till det gamla beteendet utan att först ha prövat andra alternativ. Många 

behöver tampas med andras fördomar om det tagna beslutet, en kvinna som exempelvis väljer 

att lämna sin familj kan av andra ses som en dålig mor. En återkommande känsla hos 

människor som lämnat sin gamla identitet är lättnad men även skuldkänslor kan förekomma 

hos dem som lämnat personer i sin omgivning. Ebaugh Fuchs (1992) beskriver vidare att 

individer som är på väg att ta steget ut eller nyligen gjort det ofta kan befinna sig i ett 

känslomässigt vacuum. Att inte veta säkert vad framtiden ger kan kännas skrämmande och 

oroande. Att ha något säkert att se fram emot (till exempel ett jobb) när man lämnar sin forna 

roll inbringar dock en känsla av trygghet och gör det lättare att börja ta sig an den nya rollen 

(Ebaugh Fuchs, 1992).  

  

Det sista stadiet är att skapa en ex-roll. Nu ska individen identifiera sig med att vara en ”före 

detta” av något slag. Det är en väldigt speciell roll att anta eftersom den kommer med 

förväntningar från samhället, många stämplingar finns kring ex-roller. Att exempelvis vara en 

före detta kriminell kan skapa problem när ett arbete ska sökas. Samhället kan alltså reagera 

på den nya identiteten och göra att individen känner sig utsatt. Den nya rollen formas av det 

forna, det nuvarande och framtiden och spänningar däremellan, vilket kan vara känslomässigt 

utmattande. Att visa upp sin nya identitet och identifiera sig med hur andra ser på en som 

person kan bli svårt. Det blir utmanande att se sitt nya själv utifrån andras ögon. I och med att 

en individ har omorganiserat sin identitet skaffar han/hon oftast nya umgängeskretsar. Detta 

innebär att personen måste ingå i nya nätverk och relatera till dessa. Det är även viktigt att 



 

20 
 

kunna relatera till det gamla nätverket och andra som är ”före detta” av samma slag som 

individen själv. Den nya identiteten kommer med många svårigheter men också många 

fördelar då människor faktiskt har lämnat sitt forna jag på grund av missnöje över det (Ebaugh 

Fuchs, 1992). 
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6.  Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras intervjuerna samt analys av dessa. Först ges en kort presentation 

av den självbiografiska boken Zebraflickan samt varje intervjudeltagare med fingerade namn. 

Därefter presenteras intervjuer och analys med fokus på vägen ut ur självskadande beteende. 

Även frågeställningarna i syftet är viktiga utgångspunkter i detta kapitel. De tre kvinnorna 

som intervjuades kommer att benämnas som ”intervjudeltagare”. När begreppet ”alla 

kvinnor” används är även Sofia Åkerman inkluderad.  

6.1  Presentation av Zebraflickan 
Zebraflickan är en självbiografisk bok skriven av Sofia Åkerman (2004) som levt med både 

självskadande beteende och ätstörning under större delen av sin ungdom. I boken beskriver 

Sofia kampen för att bli fri från sin problematik och hur vårdinstanserna nästintill givit upp 

hoppet om hennes tillfrisknande. I boken skildrar hon hur önskan om att bli frisk blandas med 

skräcken inför tillfrisknandet och risken att bli ”bortglömd”. Hon beskriver även hur det 

känns som om en demon bor inom henne och kontrollerar sjukdomen, demonen kallar hon 

Lucifer. Demonen finns konstant inom henne och väcks till liv i de stunder då hon mår som 

sämst. Sofia skriver om sin kamp mot Lucifer. 

 

 (…) Vem är du egentligen. Lucifer? 

Är du en stjärnklar natt 

eller en dyster dag? 

Är du någon annan 

eller är du jag? (Åkerman, 2004, sid 193). 

 

Under sin sjukdomstid spenderade Sofia cirka två år på sjukhus och som omhändertagen inom 

psykvården. Det viktigaste för hennes tillfrisknande var dock hennes terapeut. Terapeuten Mia 

kallade sin terapi för ”kärleksmetoden”, där överöstes Sofia med kärlek och omtanke. Den 

sortens bemötande hade hon inte fått inom psykiatrin under sin vistelse där. Sofia började 

kalla Mia för Guds ängel. Hon reste varje vecka från Lund till Stockholms skärgård för att 

träffa Mia som såg hur det friska i henne vaknade. Att vistas där var för henne som att komma 

till Nangijala. Viktigt i tillfrisknandet var även att få chansen att umgås med friska människor, 

och detta fick hon möjlighet att göra när hon började i en teatergrupp. Att få uppskattning från 

gruppen betydde mycket. Efter en medverkan i ett morgonprogram beskriver Sofia det som 

om hennes liv började vända på allvar. Massor med människor började att höra av sig till 
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henne via mail och hon träffade även en pojkvän via mailkontakt. Hon kämpade aktivt med 

att bli fri från den ätstörning som hon också levt med under några år. Hon började hitta nya 

strategier för att klara vardagen, exempelvis valde hon att lägga upp lika stor portion mat på 

tallriken som sina vänner för att veta hur mycket hon skulle äta.  Och efter en lång kamp med 

några återfall är Sofia i dag fri från sitt självskadande beteende och sin ätstörning. Nu åker 

hon i stället runt och föreläser om sina erfarenheter för att hjälpa andra (Åkerman, 2004) 

 
6.2 Presentation av intervjudeltagarna 
6.2.1 Annika, 29 år 
Annikas föräldrar skiljde sig när hon var nio år. Efter detta bodde hon ensam med sin 

alkoholiserade pappa. Första gången som Annika agerade självskadande var vid 13 års ålder 

då hon med hjälp av koffein- och värktabletter överdoserade i syfte att skada sina inre organ. 

Varje överdos resulterade i sjukhusbesök. Enligt henne själv fanns det tecken redan från fem 

års ålder då hon medvetet framkallade astmaanfall hos sig själv. Mellan överdoserna började 

hon att nypa sönder sina händer med naglarna samt rispa sig själv med bland annat 

glasskärvor . Hennes beteende resulterade i institutionsplaceringar, första gången vid 14 års 

ålder. Efter en period övergav hon det tidigare självskadande beteendet och övergick till att 

missbruka narkotika. Vid 20 års ålder återkom det självskadande beteendet i form av 

överdoseringar och att hon brände sår i huden. Under sin uppväxt har Annika fått ett flertal 

diagnoser, bland annat dystymi, som är en depressionsdiagnos, samt borderline 

personlighetsstörning. Efter åtta och ett halvt år i terapi är hon i dag helt fri från självskada 

och drogmissbruk. 

6.2.2 Lisa, 23 år 
Lisa beskriver sin uppväxt som otraumatisk och ”normal”. Hennes självskadande började när 

hon var 12 år och på väg in i puberteten. Hon upplevde då sin tillvaro som kaotisk och fylld 

av mycket stress då hennes föräldrar höll på att återförenas efter en skilsmässa. Under denna 

tid läste hon mycket litteratur och samhällstidsskrifter som Bang och Darling. I och med detta 

påträffade hon insändare som beskrev hur det kändes att skära sig själv. Eftersom Lisa mådde 

dåligt under den tiden såg hon det som ett alternativ värt att pröva. Hennes skärande med 

rakhyvlar kom sedan att uppträda periodvis men var som värst under gymnasietiden. Under 

denna tid bestod mycket av hennes umgänge, enligt henne själv, av deprimerade och 

självmordsbenägna människor. Vid 18 års ålder började Lisa att ta sig ur sitt självskadande 

beteende på egen hand, hon bytte tillvaro och flyttade utomlands för en period. I dag är hon fri 

från sitt självskadande beteende sedan fem år tillbaka. 



 

23 
 

6.2.3 Stina, 21 år 

Stina kommer från en stor familj och har sex syskon. Hennes föräldrar skiljdes när hon var ett 

år och efter det flyttade mamman in hos en man med alkoholproblem där även barnen bosatte 

sig. Tillvaron under denna tid beskriver hon som bråkig och skrikig och hon fick ofta passa 

sina syskon. Hon berättar om att hon ofta hade väldigt stort ansvar över sina syskon samt över 

sin egen uppfostran. Hennes självskadande beteende började under första året på gymnasiet 

vid 16 års ålder, då genom att hon skar sig. Vid denna tid hade hon för första gången flyttat 

hemifrån.  Det destruktiva beteendet trappades därefter upp då hon började dricka mycket 

alkohol, bruka droger och agera sexuellt destruktivt. Skärandet upphörde efter ett och ett halvt 

år och i stället tog hon droger nästan varje dag. Förändringen kom i samband med ett 

självmordsförsök vid 19 års ålder då diagnosen bipolärt syndrom ställdes. I dag är hon fri från 

sina destruktiva beteenden sedan drygt ett år. 

6. 3 Vägen in och tillvaron med självskada 
Alla fyra kvinnorna använde sitt självskadande beteende som en flykt från rastlöshet och 

ångest. Genom att skada sig själva fick de ett sätt att hantera sina känslor. Smith, Cox och 

Saradjian (1999) menar att denna hantering är en coping-strategi som hjälper individen att 

klara av svårigheter.  Mycket stress orsakades även av de tre intervjudeltagarnas 

hemförhållanden. Ur tidigare forskning kring riskfaktorer anges bland annat psykologiska 

orsaksförklaringar till uppkomsten av självskadande beteende. Denna påvisar att tidiga 

separationer i livet kan vara en orsak. Likaså kan svårigheter att uttrycka känslor vara en 

bakomliggande faktor (Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2004:1). Lisa beskriver att hon hade 

svårt att finna en trygg punkt i vardagen. Hennes föräldrar var skilda men skulle återförenas. 

Även Stina upplevde oro och stress i vardagen och i följande citat berättar hon om sina 

upplevelser i uppväxten. Hon kände att hon aldrig hade fått lära sig hantera vardagen och sina 

svåra känslor. 

 

(…) Sen flyttade vi igen då när hon [mamman, författarnas tillägg] träffade en ny 

sambo, sådär har det fortsatt. Och sen flyttade jag ju hemifrån när jag var 16. Så det 

är ju mycket därifrån för jag har inte vetat hur jag ska bete mig för jag har aldrig 

fått lära mig. Jag fick aldrig lära mig hur man skulle göra. Utan det fick jag lära mig 

själv (Stina). 

 



 

24 
 

Även media hade en viss påverkan på Lisa i ung ålder, hon läste samhällstidskrifter. Fox och 

Hawton (2004) nämner media som en riskfaktor till att falla in i ett självskadande beteende.  

 

(...) jag läste ganska mycket litteratur och mycket olika tidningar som Bang och 

Darling, och sådana grejer som man kanske inte gjorde när man var 12. Där har jag 

för mig att jag läste mycket om att skära sig själv och där tjejer skriver in och 

berättar om att det hjälpte dem (Lisa). 

 

Enligt en engelsk studie ökar självskadande problematik om den får mycket publicitet i media 

(Fox & Hawton, 2004). I Lisas fall har hon tagit efter det hon läst om i tidningarna. I stunder 

av dåligt mående såg hon möjligheten att skära sig som en ”bra grej att testa” eftersom det 

hade fungerat för personerna som skickat insändare till tidningarna. Eftersom Lisa saknade 

andra resurser att ta till vid motgångar var hon mottaglig för påverkan utifrån, i detta fall i 

form av media. Antonovskys teori om KASAM framhåller vikten av att uppleva sig själv ha 

resurser för att kunna hantera livets svårigheter och motgångar. Denna hanterbarhet var något 

som samtliga fyra kvinnor led brist av. Annika berättar att hon inte stod ut med minsta lilla 

obehag och kunde därför inte heller hantera svåra känslor på ett rationellt sätt. Hon såg inte 

något värde i tillvaron eller att det fanns något värt att investera energi i. Med denna låga grad 

av meningsfullhet försvårades hennes möjligheter till begriplighet och hanterbarhet. Detta 

resulterade i att hennes vardag kom att kantas av mörker och ångest. Att i tidigt vuxenliv ha 

svagt KASAM kan innebära att livet lätt blir en ond cirkel där olika stressorer försvagar 

individens KASAM (Antonovsky, 2005). Den onda cirkeln var något som alla tre 

intervjudeltagare drogs in i. Deras självskadande beteenden eskalerade i perioder där olika 

självskadande metoder kunde avlösa varandra och kombineras med missbruk i två av fallen.  

 

Lindgren, Wilstrand, Gilje, och Olofsson (2004) menar att när en person utsätter sig för 

självskada vill individen inte dö utan snarare må bättre. Ingen av kvinnorna hade som avsikt 

att ta livet av sig med sitt självskadande. Detta är något som ofta kan misstolkas av 

omgivningen och personerna blir anklagade för att vara självmordsbenägna. Två av 

intervjudeltagarna vittnar om denna misstolkning.  Lisa beskriver att det finns en okunskap i 

omgivningen som resulterar i att självskadande personer ofta blir beskyllda för att vilja ta livet 

av sig och blir behandlade därefter. Även Annika har liknande upplevelser om människors 

okunskap kring ämnet, även inom vården. Hon berättar att när hon hamnade på sjukhus för 

sina överdoser behandlades hon som om avsikten varit att hon skulle ta livet av sig.  
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Det var bara fokus på det, och alternativet var ju att man bara låtsades. Det var ju 

väldigt svårt själv att förstå vad det var jag sysslade med, för jag blev behandlad 

som att jag bara låtsades att jag inte ville dö. Så därför blev det viktigt för mig då att 

säga ”nä det är det som det handlar om, det är självmordsförsök”, när det i själva 

verket inte var det. Men det är klart man vill ju inte bara vara en som låtsas 

(Annika). 

 

Att inte tas på allvar och skickas mellan olika vårdinstanser är något som både Annika och 

Stina har upplevt. Eftersom de båda hade drogmissbruk kombinerat med psykiska problem 

fanns det ingen instans som ville ta emot dem. Psykiatrin nonchalerar många gånger 

missbruksproblematiken vilket kan leda till att patienterna faller mellan stolarna enligt 

Annika. Hon beskriver sina erfarenheter från vården där hon upplevde att personalen inte ville 

”ta i henne med tång” på grund av att hon hamnat mellan stolarna. Stina berättar om sina 

upplevelser där hon bland annat fick komma till en anonym alkoholrådgivare, denne träffade 

hon vid två tillfällen. Efter två träffar sa rådgivaren att hon inte kunde göra mer för Stina och 

skickade henne vidare igen. Att samtidigt lida av både psykiska problem och missbruk 

skapade följaktligen stora bekymmer för både Stina och Annika i sökandet efter hjälp. 

6.4 Den första tvekan och sökandet efter alternativ 
Ända sedan Stina var 17 år har hon velat ha hjälp men inte vetat hur hon skulle skaffa den. 

Hon ville så gärna att någon skulle se henne och uppmärksamma hennes problem, men ville 

samtidigt heller inte att hennes familj skulle få veta vad hon utsatte sig själv för. Ytterligare en 

anledning till tvekan och oro inför sitt eget beteende kom vid 18 års ålder då hennes bästa 

kompis försökte ta livet av sig och därefter hamnade på psyket. Även för Lisa var det en 

kompis som gav upphov till tvekan. 

 

(…) jag såg ju hur hon skar sig själv och skar ju sig mycket värre än vad jag gjorde. 

Hon skar sig liksom på hela armarna och på benen och överallt, och jag kände att 

jag inte ville komma dit så att säga. Så jag såg väl kanske henne som ett varnande 

exempel (Lisa). 

 

Ebaugh Fuchs (1992) skriver om hur människor som lever med ett missbruk av något slag kan 

få ett uppvaknande då de inser att de måste välja mellan att byta livsstil eller att dö. Sådana 

val kan även självskadande personer ställas inför. I Lisas och Stinas fall blev vänner omkring 
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dem varnande exempel som visade på risken att dö på grund av destruktiva beteenden. Enligt 

Ebaugh Fuchs (1992) kan även en händelse i en individs omgivning ge upphov till en första 

tvekan över sin livssituation. Både Lisa och Stina umgicks med personer som mådde dåligt 

och agerade självdestruktivt. Detta faktum kvarhöll dem i sina egna självskadande beteenden 

men blev till slut det som fungerade som ett uppvaknande.  

 

Steget mellan den första tvekan och förändringen kan ta  allt ifrån några veckor till flera år 

(Ebaugh Fuchs, 1992). För både Stina och Lisa skedde övergången mellan tvekan och att söka 

alternativ relativt snabbt. För Stinas del kan detta ha berott på att hon på sätt och vis redan 

hade alternativen framför sig men inte vågade ”löpa linan ut” och söka hjälp. Hennes mod att 

till slut söka hjälp uppkom då hon såg sin självmordsbenägne kompis få hjälp via psykiatrin. 

Hon försökte då en handfull gånger att få hjälp inom olika instanser men blev gång på gång 

nekad och remitterad vidare. 

 

Annikas tvekan såg lite annorlunda ut jämfört med de två andra intervjudeltagarna. Hennes 

tvekan grundades inte på att hon ville ha hjälp utan uppstod då hon inte längre hade råd med 

den mängd amfetamin hon behövde. Om hon hade haft råd med narkotikan beskriver Annika 

att hon förmodligen inte hade sökt hjälp vid den tidpunkten. I och med att Annika till slut 

sökte hjälp tyder det på att hon hade någon form av inneboende resurser som möjliggjorde en 

mer hanterbar situation. Det som dock krävdes för att hon skulle söka hjälp var att något 

skulle hindra henne att fortsätta missbruka. I detta fall blev det ett ekonomiskt hinder.  

 

Samtliga intervjudeltagare har själva sökt hjälp eller alternativ för att komma ut sitt 

självskadande beteende. Smith, Cox och Saradjian (1999) skriver i sin bok om svårigheterna 

för självskadande patienter att få rätt vård. Ofta får patienterna, såväl som intervjudeltagarna i 

uppsatsen, själva finna och kämpa för den vård de vill ha. Annika sökte själv upp anonyma 

narkomanvården där hon fick samtalsterapi där hon dock blev sämre under de första fyra åren. 

Annikas försämring under de fyra första åren i terapi kan kopplas ihop med Ebaugh Fuchs 

(1992) resonemang om att de alternativ man söker antingen kan provocera eller inspirera. 

Relationen mellan terapeuten och Annika blev provocerande och hon ”testade” terapeuten 

under fyra och ett halvt års tid. Annikas avsaknad av motivation de första åren omöjliggjorde 

en förändring i tankeverksamheten vilket Smith, Cox och Saradjian (1999) säger är avgörande 

för att en person ska kunna tillfriskna. 
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Alla tre intervjudeltagare har själva fått läsa på och ta reda på metoder och fakta om 

självskadande beteende i tidningar och litteratur. 

 

Mycket hittade man ju på internet och i tidningar. Folk kan skriva som har mått 

dåligt men som har börjat må bättre. (…) Jag har ju köpt, om jag har sett en tidning 

i en affär där det stod om depression och hur man ska kunna komma ur det. Då har 

ju jag köpt den och läst (Stina). 

 

 (…) man tittade mycket på självhjälp och jag diskuterade mycket med min kompis 

som också skar sig. Man hade läst om alla övningar, om de alternativa metoderna, 

som att man ska hålla is i sina händer för att det gör ont. Men sådana där grejer det 

funkar liksom aldrig (...) (Lisa). 

 

Media introducerade Lisa för självskadande beteende samtidigt som det har hjälpt henne i 

sökandet efter självhjälp. I hennes fall var både media och omgivningen bidragande faktorer 

för hennes tillfrisknande Både Stinas och Lisas erfarenheter bevisar att media inte bara 

behöver vara en riskfaktor så som Fox och Hawton (2004) påvisar. Sofia Åkermans (2004) 

egna medverkan i tv var starten på hennes tillfrisknande. I detta fall kan media ses som ett 

hjälpmedel i vägen ur hennes självskada. 

6.5 Vändpunkter 
Hos alla tre kvinnor som intervjuades samt hos Sofia Åkerman går det att urskilja någon form 

av vändpunkt. För både Lisa och Stina kopplas dessa samman med specifika händelser i form 

av Stinas självmordsförsök samt när Lisa skar sig allt för djupt och fick blackout. Detta kan 

jämföras med det som Sarah Naomi Shaw (2006) skriver om i sin artikel, fruktan inför att 

beteendet ska urarta kan ge upphov till en tankeställare som kan förhindra fortsatt 

självskadande beteende. Även rädslan för att vara tvungen att bära på ärr från sina skador för 

resten av livet hindrade Lisa och Stina att fortsätta skada sig själva. Ebaugh Fuchs (1992) 

förklarar att vändpunkten kan komma i samband med att ”bägaren rinner över”. Lisa 

beskriver att denna känsla uppkom i samband med hennes blackouter och rädslan över att bli 

som sin kompis. Vidare menar Ebaugh Fuchs (1992) att stora händelser i livet kan ge upphov 

till en vändpunkt vilket Stina vittnar om med sitt självmordsförsök. Vändpunkter åtföljs ofta 

av någon form av förändring i individens liv (ibid). I Stinas fall innebar hennes 

självmordsförsök att hon fick hjälp inom vården, dock bara genom två dagar på psyket. Hon 
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fick även en bipolär diagnos i samband med vändpunkten vilket bidrog till lämplig 

medicinering. 

 

Annikas vändpunkt ser dock lite annorlunda ut då den hade en mer processliknande form. 

Hon började, efter ett samtal med sin terapeut, att omvärdera sina tankar och lyssna till 

terapeutens ord vilket hon i fyra och ett halvt år inte hade gjort. Enligt teorin om KASAM kan 

en terapeut inte förändra en individs liv. Däremot kan terapeuten hjälpa klienten att omtolka 

sina livserfarenheter (Antonovsky, 2005). Följande citat beskriver hur Annikas terapeut fick 

henne att slutligen se sin tillvaro ur ett annat perspektiv. 

 

Hon hade frågat vad händer om du låter ångesten vara kvar och inte gör något åt 

den? Och då sa jag att då kommer jag att dö. Hur då? frågade hon.  Jag kommer att 

sprängas sa jag. Och då svarade hon att okej, men har du hört talas om att folk 

brukar bli självsprängda, att det händer? Och jag blev jättearg och tyckte att hon 

hånade mig men samtidigt var det svårt när hon satte ord på det, hon gjorde det på 

ett allvarligt sätt. Det var svårt att bortse ifrån det när jag gick därifrån, och sedan 

att jag hade kommit så här långt [i terapin, författarnas tillägg] att jag började lita på 

henne och att jag kom ihåg vad hon hade sagt. Och det gjorde att när jag kom hem 

den veckan testade jag att låta ångesten vara kvar några sekunder till innan jag tog 

en massa tabletter (Annika). 

 

Hon kunde nu för första gången ta in det som terapeuten sagt vilket hon tidigare inte gjort. Nu 

kunde hon även komma ihåg från session till session vad terapeuten sagt vilket medförde att 

hon kunde börja jobba mellan sessionerna med sin ångest. Terapeuten förändrade alltså inte 

Annikas liv utan det var Annika själv som öppnade upp och började lyssna vilket resulterade i 

en förändring. 

 

Sofias definitiva vändpunkt kom när hon fick en förfrågan om att medverka i ett 

morgonprogram för att tala om sin sjukdom. Hon beskriver detta i nedanstående citat.   

 

Och så plötsligt hände det som fick allt att byta riktning. Jag vaknade upp en vanlig 

morgon, gick till skolan, och kom hem för att kolla min mail på datorn innan jag 

skulle ta bussen till teaterlådan. Ett vanligt mail. Ett mail som gjorde den värdelösa 

Sofia betydelsefull (Åkerman, 2004, sid 235). 
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I och med att Sofia deltog i morgonprogrammet offentliggjordes också hennes problematik. 

Sofias medverkan i tv kan jämföras med Ebaugh Fuchs (1992) tankegångar om vändpunkter. 

Hon menar att vid en vändpunkt kan en person välja att berätta att han/hon nu är villig att 

förändra sin situation. När en individ väljer att offentliggöra sin vilja till förändring blir det 

svårare att svika sig själv och omgivningen med ett återfall. Efter morgonprogrammet fick 

Sofia respons från tittare som kan ha fungerat som drivkraft till en vidare förändring. 

6.6 Samhällets insatser  
Samtliga tre intervjudeltagare fick frågan om hur de ställde sig till den vård som de erbjöds. 

Lisa kom aldrig i kontakt med någon form av vård men önskar att en barnmorska som tidigare 

sett hennes ärr skulle ha uppmärksammat detta mer än med bara en kommentar. I övrigt stod 

Lisa helt själv för sitt tillfrisknande då hon varken sökte hjälp eller blev erbjuden någon. 

Stina, som otaliga gånger försökt att få hjälp innan hon fick någon, önskar att hon hade fått 

hjälp redan första gången hon bad om det. Själv anser hon att samtalsterapi blandat med 

mediciner hade hjälpt henne bäst, hon fick bara medicinering. Enligt Stig-Arne Berglund vid 

Umeå universitet (föreläsning 10 februari, 2009) ska socialarbetarna vara de som 

tillhandahåller tillfällen till vändpunkter för särskilt utsatta individer. I Stinas fall hade alla de 

instanser som hon sökte hjälp hos chansen att bidra till att skapa en vändpunkt. Därmed hade 

hennes självskadande beteende kunnat stoppats i ett tidigare stadium. 

 
Att sluta skada sig själv var aldrig någonting Annika hade bestämt sig för utan det var 

någonting som de första fyra åren tillsammans med terapeuten resulterade i. Den terapeutiska 

relationens kvalitet var väldigt viktig för Annika då hon hade flera negativa erfarenheter av 

tidigare behandlingar och behandlare. Under tiden som hon bodde på institution första gången 

behandlades hennes självskadande beteende som ett försök att få uppmärksamhet. Hon 

förbjöds samtal då deras metod var att hon inte skulle få någon form av uppmärksamhet. 

Annika berättar om hur hon under den första tiden hos samtalsterapeuten ständigt ”testade” 

hennes uthållighet. Hennes förtroende och tillit till terapeuten växte när hon märkte att denne 

inte gav upp. Paralleller kan dras till Sofia Åkermans relation med sin terapeut. Där spelade 

terapeutens uthållighet en stor roll i Sofias tillfrisknande. Terapeuten fanns till för henne 

villkorslöst och alliansen med behandlaren gav resultat. Ett sätt att skapa en allians med 

klienten är att gå utanför ramarna. Sofias terapeut gjorde detta i form av att bjuda hem Sofia 

och använda ”kärleksmetoden” (Åkerman, 2004).  
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Det hade varit som en chock för mig när jag först träffade Mia, för på Psyket hade 

all personal varit så kall och hemlighetsfull. (...) Jag visste nästan ingenting om 

skötarna, medan de visste allt om mig. (…) Om Mia fick jag veta allt jag ville 

(Åkerman, 2004, sid 30). 

 

Även Scott Miller betonar betydelsen av relationen till behandlaren för ett framgångsrikt 

resultat. Vidare påpekar han att relationen till terapeuten kan ha större betydelse än vilken 

form av behandlingsmetod som används (Hartzell, 2004). Sofias goda relation till sin terapeut 

styrker denna tes. 

6.7 Tillfrisknandet  
Att påbörja en resa mot ett liv i friskhet kan vara lockande men samtidigt skrämmande. Det 

innebär att individen måste lämna tryggheten i att vara sjuk och ta ett steg mot en ny identitet 

som frisk. Ebaugh Fuchs (1992) menar att dessa individer lätt kan hamna i ett känslomässigt 

vacuum. Livet med problematiken är en del av vardagen medan ett liv som frisk kan kännas 

oroande.  

Ibland bar det emot att fortsätta mot det friska. Det innebar ju att jag skulle komma 

längre bort från det som fanns åt andra hållet: mina sjuka vänner, den trygga 

sjukhusavdelningen och den bekväma ansvarslösheten (…) och mitt på vägen kunde 

jag inte stanna, där var det varken ljust eller mörkt, kallt eller varmt. Där var miljön 

alldeles ointressant, och där ville jag inte vara. Jag ville vara någonstans där jag 

visste vem jag var (Åkerman, 2004, s.264). 

 

Ansvarslösheten som ”sjuk” var något som också Annika saknade efter tillfrisknandet. Hon 

berättar om saknaden av känslan att inte ha något ansvar för sig själv och helt överlåta det på 

andra. Ingen av de tre intervjudeltagarna anser sig ha tagit något återfall efter tillfrisknandet. 

Dock har vägen mot att bli frisk kantats av situationer där de har halkat tillbaka i sin 

självskadande problematik. Det känslomässiga vacuumet och oron inför vad framtiden 

kommer att ge kan ha givit denna tillfälliga ängslan som fick dem att tillfälligt återgå till 

självskadandet (Ebaugh Fuchs, 1992). Efter någon månad utan självskada och droger började 

Annika känna sig ängslig. 

 

(...) Och sedan testade jag en gång till för jag blev lite ängslig. Det hade gått någon 

månad sådär och då tyckte jag det var ett nytt underligt liv. Och det gjorde mig lite 



 

31 
 

ängslig, så då testade jag en gång till att överdosera mediciner bara för att på något 

sätt förekomma (Annika). 

 

Hon berättar även att hon fortsatte att ta amfetamin några gånger då hon inte längre upplevde 

sig själv vara missbrukare. Dock gav varken drogerna eller självskadandet någon effekt 

längre, själv säger hon att det beror på att hon hade kommit så långt i terapin. Även Lisa 

vittnar om att skärandet slutade ge effekt efter vändpunkten då hon skar sig för djupt. Till 

skillnad från Annika upplever dock både Lisa och Stina att de fortfarande än i dag saknar sin 

självskada. De saknar att ta till självskadandet som metod för att må bättre men vet i dag att 

det finns andra vägar att hantera det på. Kvinnornas val att välja livet utan självskada i stället 

för ett liv med det, trots ”återfallen”, tyder på att graden av meningsfullhet hos dem har ökat. 

Det går att jämföra med Antonovskys teori om KASAM där meningsfullhet är en viktig 

komponent (Antonovsky, 2005). Kvinnorna fann större meningsfullhet i att investera i livet än 

att fortsätta skada sig själva. 

 

Antonovsky (2005) talar om generella motståndsresurser när det handlar om att framgångsrikt 

kunna hantera livets svårigheter. En sådan kan vara stöd från anhöriga. För Sofia Åkerman 

var stödet från familjen väldigt betydelsefullt. Även stödet från hennes friska vänner gav 

henne kraft att ta sig ur och stå emot sin problematik. Sofia beskriver i sin bok vikten av att 

umgås med friska människor för att själv kunna tillfriskna (Åkerman, 2004). I och med att 

hon började engagera sig i en teatergrupp kom hon i kontakt med mycket nya människor och 

nya miljöer som kom att betyda mycket för henne på vägen mot att bli frisk. I nedanstående 

citat beskriver hon detta: 

 

Stämningen där utanför teatersalen, bland tusen sorters jackor och skor i olika 

storlekar, var så ny för mig. Det var som om jag såg på allt det vackra bakom en 

tonad glasruta. Jag såg regnbågar, skratt, blommor, och fjärilar om vartannat, i 

mängder som jag inte sett sedan jag var liten. Nu såg jag på det med stora ögon 

(Åkerman, 2004, sid 76). 

 

Det som Sofia beskriver om mötet med friska människor och miljöer kan kopplas till det som  

Smith, Cox, & Saradjian (1999) talar om i sin bok, nämligen att det kan infinna sig ett behov 

av att bryta med det förflutna för att kunna ta sig vidare ur självskadandet. Genom att byta 

miljö och skaffa nytt umgänge kom Sofia närmare den friska sidan av sig själv. Annika 
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berättar att hon under tiden med självskada samt en tid efter inte hade någon direkt 

sysselsättning, men efter ett år av tillfrisknande började även hon i en teatergrupp. Annika 

beskriver dock att i och med att hon blev mer och mer frisk kom en social ångest som gjorde 

att hon än i dag mår dåligt i sociala sammanhang. 

 

Ingen av intervjudeltagare ansåg att det fanns någon särskild person som var speciellt viktig 

för dem i deras tillfrisknande.  

 

(...) jag tror att det var insikten om att ingen kommer att hjälpa mig, alltså det är 

ingen som kan hjälpa mig förutom jag själv. Och jag kommer inte må bättre, eller 

kunna må bättre om jag inte försöker göra någonting själv (Stina). 

 

I dessa kvinnors fall spelade det som Antonovsky (2005) kallade egen jagstyrka i stället en 

större roll. Att bygga upp en jagstyrka innebar att de bland annat fick en ökad impulskontroll 

vilket bidrog till att de själva återtog kontrollen över sitt liv. Annika började även kunna 

hantera sina motgångar på ett framgångsrikt sätt. Hon lärde sig att behålla ångesten utan att ta 

till överdoser eftersom hon visste att hon tids nog skulle må bättre. Trots att Annika började 

bygga upp sin jagstyrka så beskriver hon sitt behov av att ha anhöriga. Hon tror att terapin tog 

så pass många år på grund av att hon helt saknade stöd från anhöriga mellan sessionerna. 

Stina beskriver sig själv som en ”mammakär” person som alltid sökt sin mammas bekräftelse. 

För henne blev därför mammas ursäkt för att hon inte funnits där under de problemfyllda åren 

betydelsefullt under tillfrisknandet. Här återfinns betydelsen av anhöriga för tillfrisknandet 

trots att de främst betonar sin egen jagstyrka som avgörande.  

6.8 Kvinnornas hanteringsstrategier i dag 
Enligt Ebaugh Fuchs (1992) är omidentifiering en viktig del i att skaffa sig en ny identitet. 

Detta innebär att individen slutar att tänka på sig själv i den gamla rollen. Lisa berättar om hur 

hon i dag inte längre identifierar sig som en självskadande person. Hon beskriver att detta var 

en stor del av henne under ungdomen men att hon nu har vuxit ifrån det. I dag anser hon sig 

ha mycket mer självdisciplin och tycker inte att hon löper någon risk att återuppta sitt gamla 

beteende. Därav har en omidentifiering skett. En individs egna personliga utveckling är något 

som Sarah Naomi Shaw (2006) anser är av betydelse vid tillfrisknande från ett självskadande 

beteende. Hon framhåller även att självskadan kan avta i och med inträdet i vuxenlivet vilket 

har skett i Lisas fall. Vidare berättar Lisa om de hanteringsstrategier som hon i dag använder 
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sig av vid svårigheter. Redan under gymnasiet upptäckte hon taekwondon som ett sätt att 

reglera ilskan. Efter tiden kom hon på ytterligare hanteringsstrategier för att undvika att skära 

sig. 

(...) det var saker jag kom på själv. Jag kommer ihåg just det där med bil, för jag har 

aldrig ägt en bil själv. Då kände jag att under gymnasiet när jag hade föräldrarnas 

bil någon gång var det liksom att ”nä jag måste göra någonting” det var väl efter att 

jag hade skurit mig. Efter att jag hade valt att sluta, var det som om ”nä jag måste 

göra någonting jag kan inte stanna kvar för då kommer jag att skära mig själv”. Och 

då satte jag mig i bilen för att bara köra runt och då kände jag redan då att det 

funkade (Lisa). 

 
I dag har hon utvecklat flera sätt att hantera sina svåra känslor. Hon berättar bland annat att 

hon även kan avvärja sina känslor genom att sätta sig på en flygplats eller åka buss 

någonstans. Lisa finner ett lugn när hon känner att det rör sig omkring henne samt med 

känslan av att vara på väg någonstans. Nu kan hon på ett helt annat sätt möta utmaningar som 

hon ställs inför och hon upplever sig även ha resurser för att hantera motgångar. Enligt teorin 

om KASAM har hon därmed en hög grad av hanterbarhet. Trots att hon fortfarande i dag kan 

möta svåra situationer riskerar hon inte att falla offer för omständigheterna, detta på grund av 

hennes hanterbarhet. Lisa har även fått en högre grad av begriplighet då hon i dag ser på saker 

ur ett annat perspektiv. Nu förstår hon, såväl som de övriga två intervjudeltagarna, att alla 

människor har dåliga dagar, men att de går över.  

 

Som en hanteringsstrategi söker i dag både Annika och Stina stöd hos sina anhöriga. Stina 

finner stöd genom att ringa sina vänner och berätta att hon mår dåligt. Hon ber dem att finnas 

till hands för henne tills hon mår bättre igen. Likaså gör Annika som i dag har lärt sig att gråta 

för att få utlopp för sina känslor. Hon berättar att hon tidigare inte kunnat gråta 

överhuvudtaget. Vidare berättar hon att en viktig strategi som hon har nu är att hon kan stanna 

upp när hon mår dåligt och analysera känslan samt avgöra huruvida den är rationell eller inte. 

Smith, Cox, och Saradjian (1999) nämner att när en individ är kapabel att analysera sina egna 

tankar, så som Annika, riskerar de svåra känslorna inte att ”trigga” till självskada. Viktigast i 

dag är dock att hon har ett ”inre go” och orkar kämpa för sig själv. ”(...) Det finns en massa 

möjligheter, det gjorde det inte förr” berättar Annika. Hennes analytiska förmåga tyder på en 

hög grad av begriplighet då hon i dag kan förstå varför hon känner som hon känner. Den inre 

styrkan hos henne samt de hanteringsstrategier som hon nu använder sig av talar för att hon 
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har utvecklat en hanterbarhet. I och med att hon i dag även ser möjligheter i livet i stället för 

bara mörker ger hon intryck av att besitta en känsla av meningsfullhet. Generellt sett har alla 

fyra kvinnorna fått en annan livssyn efter sitt tillfrisknande som gör att de nu kan se 

möjligheter i stället för bara motgångar. Detta betyder, enligt Aaron Antonovsky (2005), att 

de i dag har en känsla av sammanhang. Då samtliga kvinnor nu har fungerande 

hanteringsstrategier anser de inte att de löper någon risk att återfalla in i ett självskadande 

beteende.  

 

Alla tre intervjudeltagare samt Sofia Åkerman studerar i dag på universitet till 

människorelaterade yrken. Att ha ett livsmål eller en karriär framför sig där självskadande 

beteende inte passar in, vilket människorelaterade yrken är ett exempel på, kan fungera som 

en drivkraft för att inte återuppta gamla beteenden (Smith, Cox, & Saradjian, 1999). Ebaugh 

Fuchs (1992) menar också att framtidsutsikter kan inbringa trygghet och göra det lättare att ta 

sig an den nya rollen. Två av intervjudeltagarna framhåller att deras egna livshistorier är 

viktiga erfarenheter värda att använda sig av i sina kommande yrken. De menar att deras 

förförståelse för problematiken kan vara värdefull i möten med människor som utsätter sig 

själv för självskadande beteenden. 
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7. Diskussion 
I detta åttonde kapitel förs diskussion med utgångspunkt huruvida de frågeställningar som 

angavs i det inledande kapitlet har besvarats. Diskussionen som förs är våra egna tankar och 

reflektioner kring det som redovisats i analys/resultatdelen. 

 

Föresatsen i studien var att urskilja hur vägen ut ur ett självskadande beteende kan se ut. Detta 

gjordes genom tre kvalitativa intervjuer samt en självbiografisk bok.  I analysen har Aaron 

Antonovskys teori om KASAM, Helen Rose Ebaugh Fuchs teori om exitprocesser samt 

tidigare forskning varit till hjälp. Kvinnorna i studien har uppvisat både likheter och skillnader 

jämfört med varandra och jämfört med tidigare forskning. En av frågeställningarna var 

huruvida det går att urskilja en vändpunkt i kvinnornas berättelser. I samtliga fall anser vi oss 

kunna urskilja vändpunkter, dock ser dessa olika ut. Ebaugh Fuchs (1992) fokuserar mycket 

på vändpunkter utifrån en specifik händelse. En sådan händelse kan urskiljas i tre av de fyra 

kvinnornas berättelser, dock inte i Annikas. Hennes vändning tog en mer processliknande 

form vilket gör att det inte kändes lämpligt att applicera Ebaugh Fuchs teori på Annika. 

Orsaken till att vändpunkterna ser olika ut för kvinnorna kan kopplas till deras livshistorier. 

Det kan förmodligen finnas lika stora skillnader i vändpunkter som i livshistorier. Det viktiga 

är dock att de går att urskilja eftersom de, enligt Stig-Arne Berglund vid Umeå universitet 

(föreläsning 10 februari 2009), kan hjälpa individen att skapa mer struktur. Eftersom vi 

inspirerades av begreppet självförståelse som Carola Scott (2004) skriver om var det viktigt 

för oss att de intervjuades berättande skulle kunna bidra till detta för dem. Två av dem 

uttalade att det var givande att berätta sin historia eftersom de då ytterligare kunde bearbeta 

den, vilket tyder på att de även kunde öka sin självförståelse.  

 

I den andra frågeställningen fokuserades det på huruvida anhöriga eller andra saker varit 

särskilt viktiga i tillfrisknandet. Bland annat Antonovsky (2005) betonar vikten av anhöriga 

för att kunna hantera svåra situationer. På denna fråga svarade alla intervjudeltagare att ingen 

särskild person varit viktig för dem utan att det var de själva och deras egen styrka som betytt 

någon för dem i tillfrisknandet. Detta tyder då i stället på att de framhäver vikten av att ha en 

egen jagstyrka som också är betydelsefullt enligt Antonovsky (2005). Eftersom vi grundat vår 

förförståelse på den tidigare forskning som gjorts där vikten av anhörigstöd framhållits 

förvånade de tre intervjudeltagarnas svar oss en del. Det är viktigt att nämna att ingen av 

kvinnorna har nonchalerat anhörigstödet, dock verkar det som att stödet av anhöriga blir allt 

viktigare när de blivit friska. Detta eftersom de i dag i svåra stunder söker stöd hos anhöriga. 
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Slutligen utgick den tredje frågeställningen ifrån samhällets insatser och hur dessa upplevdes. 

Utifrån tidigare forskning som vi har tagit del av framkom det i bland annat Smith, Cox, och 

Saradjians bok (1999) att individer med självskadande beteende ofta får kämpa för att få den 

vård de vill ha. Vår studie tyder på liknande förhållanden då alla tre intervjudeltagare själva 

aktivt har fått söka och anstränga sig för att få hjälp. Samtliga kvinnor uttrycker kritik över att 

de inte fått hjälp när de behövt det, i exempelvis Stinas fall var ett självmordsförsök 

nödvändigt för att hon skulle få tillgång till vård.   

 
En styrka med uppsatsen är att vi själva har intervjuat deltagarna och gjort en egen studie. 

Därmed har en ny studie skapats och vi har kunnat uppmärksamma ämnesområdet och själva 

skaffat oss en egen kunskapsbas som kan vara användbar i framtida yrkesliv. Det kan anses 

vara en svaghet att enbart ha tre deltagande och en självbiografisk bok som medverkande i 

uppsatsen. Trots att ämnet är känsligt anser vi oss ha fått uttömmande svar från våra tre 

deltagare. Ytterligare en styrka med detta blir att deltagarna har gett oss möjlighet att få en 

större förståelse för processen från livet med självskada till livet utan. Det här hade varit 

svårare om uppsatsen byggt på enbart en litteraturstudie. En svaghet med att använda sig av 

en självbiografisk bok är att det inte finns möjligheter att ställa frågor till Sofia. Användandet 

av boken gav oss även fördelar eftersom vi kunde läsa för att skapa en förförståelse inför våra 

intervjuer. Eftersom Sofia Åkerman är författare har hon lätt att uttrycka känslor i texten 

vilket ger oss en möjlighet att ta del av fler detaljer än i intervjuerna.  

 

För att få en förståelse för den process en person med självskadande beteende genomgår från 

början slut var det betydelsefullt att höra kvinnornas hela historier. Därför ombads de även att 

berätta kort om hur de hamnade i självskadan trots att fokus hela tiden har legat på vägen ut. 

Det framgick att samma faktorer som kan göra att en individ börjar skada sig senare kan bidra 

till att de tar sig ur självskadan. Exempelvis media kan både trigga en person att skada sig 

själv likväl som det kan fungera som ett hjälpmedel ur problematiken. Likaså umgänget kan 

både hjälpa och stjälpa. Lisa, Stina och Sofia vittnar alla om att umgängeskretsen kan verka 

kvarhållande i skadliga beteenden. Samtidigt som umgänget blev det som fick Stina och Lisa 

att börja tveka över sin livssituation samt söka hjälp. Varför omger sig självskadande personer 

med likasinnade? Detta var inget som vi kunde urskilja i de intervjuer vi gjorde. En förklaring 

kanske kan vara att de slipper dölja sitt beteende bland personer med samma problematik. 

Möjligtvis kan de hos likasinnade finna den förståelse som de inte mött inom vården. I och 

med att en person med självskada ofta saknar förståelse för sitt eget beteende kan det vara 
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påfrestande att bli ifrågasatt inom vården. På grund av detta kan det upplevas lättare att vända 

sig till personer i omgivningen med samma problematik. 

 

Som vi tidigare nämnt väcker självskadande beteende starka känslor i omgivningen. Därför 

kan det vara svårt att bli förstådd av andra vilket bland annat Lisa uttrycker. En person utan 

självskadande beteende tycker nog att den egna kroppen är det sista han/hon skulle skada. 

Därför kan det också vara svårt att förstå hur Lisa och Stina kan sakna sitt skadande trots att 

det medförde så många negativa följder.  

 

Både Sofia och Annika började engagera sig i teater under tiden av sitt tillfrisknande. Det kan 

vara en slump att två av fyra personer i vår studie valde att syssla med teater. Det är dock inte 

uteslutet att just teatern lockade de två av en särskild anledning. Vad kan denna anledning i så 

fall vara? Det kan spekuleras i att det kan finnas en trygghet i att anta en annan roll än sig 

själv. Att få synas samtidigt som man spelar någon annan. Det kan även ha varit känslan av att 

ha ett intresse som lockade, en meningsfull sysselsättning. När en person har ett självskadande 

beteende har denne ofta ett svårt förhållande till sin kropp, en form av kroppsförakt. Genom 

teatern där kroppen används som redskap kan kvinnorna ha fått hjälp att förändra sin 

kropssuppfattning. 

 

Vid efterfrågan av deltagare till uppsatsen visade det sig att intresset för att delta var större än 

vad vi först trott. Många ville ställa upp men få passade tyvärr in i vårt syfte. Några hade 

fortfarande sin problematik kvar medan andra inte föll under vår definition av självskadande 

beteende. Möjligtvis hade vi kunnat utveckla på ett tydligare sätt vilka människor vi eftersökt 

genom att exempelvis ge vår definition av självskadande beteende.  Detta var vi dock väldigt 

tydliga med när deltagarna tog kontakt. Vidare hörde några av sig enbart för att lyckönska oss 

samt påvisa vikten av att detta ämne tas upp samt att de vill ta del av uppsatsen när den är 

färdigställd. Även i skrivande stund händer det att personer hör av sig och visar intresse för 

deltagande. Det här kan tolkas som att det finns ett behov av att prata om problematiken samt 

ett behov att få reda på mer omkring den. I bakgrundsavsnittet beskriver vi att det finns ett 

behov av att forska mer kring självskadande beteende och vägen ur ett sådant beteende. 

Intresset från de som svarade på vår annons bevisar att det finns ett behov att fylla kring detta. 

 
En del i studiens syfte var att undersöka hur samhällets insatser har hjälpt kvinnorna och höra 

deltagarnas erfarenheter kring detta. Detta är viktigt eftersom det är de drabbade som bäst kan 
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utvärdera vården och bristen av den. Det framkom då att det finns stora brister kring vården 

av personer med självskadande beteende. Uppsatsen kan alltså bidra till att uppmärksamma 

dessa brister särskilt inom det sociala arbetets område. Förhoppningsvis kan en studie av detta 

slag inspirera andra att forska vidare om självskadande beteende och vägen ut ur 

problematiken. 
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8. Fortsatt forskning 
Efter att ha tagit del av tre intervjudeltagares berättelser samt en självbiografisk bok har vi 

uppmärksammat de brister som finns inom vården för denna patientgrupp. Det finns även en 

okunskap i omgivningen om självskadande beteende vilket försvårar förståelsen för 

problematiken. En fråga som har dykt upp under skrivandet är varför det finns sådana brister 

och okunskap just kring denna patientgrupp? Skulle man få bättre vård om självskadande 

beteende klassades som en egen diagnos i stället för endast ett symptom? Det skulle vara 

intressant om vidare forskning riktade in sig på dels hur kunskapen i omgivningen kan ökas, 

dels vad som krävs för att vården för denna patientgrupp ska förbättras. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Källförteckning 
 
Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 
 

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. G., & Nolen-Hoeksema, S. (2000). 
Hilgard´s introduction to psychology 13th edition. Orlando: Harcourt College Publishers. 
 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 

Ebaugh Fuchs, R. H. (1992). Becoming an ex:the process of role exit. Chicago: University of 
Chicago. 
 

Fox, C., & Hawton, K. (2004). Deliberate self-harm in adolescence . London: Jessica 
Kingsley Publishers. 
 

Gassne, J. (2008). KASAM: salutogenes, kasam och socionomer. Lund: Mediatryck. 
 

Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
 

Hartzell, M. (2004). www.danderydsteamet.se. Hämtat från Danderydsteamet: 
http://www.danderydsteamet.se/artikel.php?articleID=2 den 14 April 2009 
 

Holmqvist, R., Carlberg, M., & Hellgren, L. (2008). Deliberate self-harm behavior in Swedish 
adolscents girls reports from public assessment and treatment agencies. Child Youth Care 
Forum , vol. 37, 1-13. 
 

Johansson, K., & Wirbing, P. (2003). Riskbruk och missbruk. Stockholm: Natur och Kultur. 
  

Kvale, S. (1997). Forskningsintervju. Lund: Studentlitteratur. 
 

Lindgren, B.-M., Wilstrand, C., Gilje, F., & Olofsson, B. (2004). Struggling for hopefulness: 
a qualitative study of swedish women who self-harm. Journal of psychiatric and mental 
health nursing , vol. 11, 284-291. 
 

Lundh, L.-G., Karim, J., & Quilisch, E. (2007). Deliberate self-harm in 15-year-old 
adolscents: a pilot study with modified version of the deliberate self-harm inventory. 
Scandinavian Journal Of Psychology ,vol. 48, 33-41. 
 

Matsumoto, T., Yamaguchi, A., Chiba, Y., Asami, T., Iseki, E., & Hirayasu, Y. (2004). 
Patterns of self-cutting: A preliminary study on differences in clinical implications between 
wrist- and arm-cutting using a Japanese juvenile detention center sample. Psychiatry and 
Clinical Neurosciences , vol. 58, 377-382. 
 



 

 
 

Paivio, S. C., & McCulloch, C. R. (2004). Alexithymia as a mediator between childhood 
trauma and self-injurious behaviors. Child Abuse & Neglect , vol. 28, 339-354. 
 

Repstad, P. (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 
 

Roux, S.-L., & Overcash, J. (2008). The surface: Adressing self-harm in adolescents. The 
Nurse Practitioner ,vol. 33, no. 6,  31-36. 
 

Scott, C. (2004). Berättelsens teori och praktik: narrativ forskning ett hermeneutiskt 
perspektiv . Lund: Studentlitteratur. 
 

Shaw, S. N. (2006). Certainty, Revision, and Ambivalence:A Qualitative Investigation into 
Women’s Journeys to Stop Self-Injuring . Women and therapy ,vol. 29, 153-177. 
 

Smith, G., Cox, D., & Saradjian, J. (1999). Women and self-harm: understanding, coping, and 
healing from self-mutilation. New York: Routledge. 
 

Socialstyrelsen. (2004). Vad vet vi om flickor som skär sig? Stockholm: Socialstyrelsen. 
 

Stiftelsen Allmänna Barnahuset. (2004:1). Unga som skadar sig själva-en belysning av 
forskningsläget. Stockholm: Stifltelsen Allmänna Barnahuset. 
 

Straarup Söndergaard, P. (2008). När livet gör ont: om självskadande beteende bland unga. 
Stockholm: Gothia förlag. 
 

Svenning, C. (2000). Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag. 
 

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur. 
 

Wallroth, P., & Åkerlund, S. (2002). Hål i huden: flickor som skär sig. Stockholm: Norstedts 
Tryckeri. 
 

Åkerman, S. (2004). Zebraflickan. Falun: ScandBook. 
 
Websidor 

Nationalencyklopedin (2009). Hämtat den 28 April 2009, www.ne.se: 
http://www.ne.se.proxybib.miun.se/l%C3%A5ng/jagstyrka  
 

Shedo (2008). Hämtat den 6 April 2009, http://www.shedo.org  
 

 
 
 

http://www.ne.se.proxybib.miun.se/l%C3%A5ng/jagstyrka%20den%2028%20April%202009


 

 
 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

Temaområden 

1. Vägen in i det självskadande beteendet 

- När började du att skada dig? (hur gammal var du?) 

- Berätta om hur du skadade dig själv? 

- Hur ofta skadade du dig själv? 

 

2. Tiden med det självskadande beteendet 

- Visste någon i din omgivning om att du skadade dig själv? Om ja, vem? 

- Berätta om hur självskadeutvecklingen såg ut (eskalerade den? Gick det i vågor? Har du 

någon gång blivit allvarligt fysiskt skadad på grund av ditt självskadebeteende?) 

- Beskriv hur du mådde under denna tid 

 

3. Vägen ut ur det självskadande beteendet  

- Kan du berätta om när du beslutade dig för att sluta med ditt självskadebeteende (vad gjorde 

att du bestämde dig?) 

- Skulle du säga att det fanns något/någon som var särskilt viktig för dig i ditt tillfrisknande? 

(betydelsen av anhöriga?) 

- Kan du berätta om den hjälp du fick för att sluta (vilken ev terapi och medicinering?) 

- Hur tycker du att du blev bemött inom vården? 

- Kan du beskriva tiden då du började bli frisk? Saknade du självskadebeteendet? Tog du 

återfall? 

- När du ser tillbaka på tiden då du slutade att skada dig, finns det något som du önskar hade 

varit annorlunda? Finns det någon särskild hjälp du önskade men inte fick? 

- Beskriv hur du i dag hanterar svåra känslor nu när du inte skadar dig längre? 

 

Något annat du tänker på som du önskar kom fram men som inte nämnts här? 

 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 

 

Deltagare sökes! 

Med detta brev vill vi erbjuda Dig delaktighet i ett intressant och viktigt projekt. Vi är två 

studenter som går sjunde och sista terminen på socionomprogrammet i Östersund. När vi nu 

ska skriva vår C- uppsats har vi valt att behandla ämnet självskadande beteende. 

Tyngdpunkten kommer att ligga på vändpunktsprocesser, med andra ord vägen ur ett 

självskadande beteende. Vi söker nu Dig som har tillfrisknat från ett självskadande beteende 

för intervju. Ålder eller kön spelar ingen roll, huvudsaken att Du har tagit dig ur 

självskadande beteende. Alla deltagare kommer i uppsatsen att vara anonyma och 

informationen kommer att behandlas med diskretion. Deltagandet är högst frivilligt och kan 

när som helst avbrytas på den intervjuades begäran. De medverkande kommer att kunna ta del 

av den slutliga produkten som ska vara färdigställt 5/6 2009. Vi är bosatta i Östersund och 

träffar gärna personer i Jämtland/Västernorrland. Är Du intresserad av att delta? Kontakta 

någon av oss senast 6/4 2009. 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Fastén & Linda Söderström 

 

Kontaktuppgifter: 

Emma: emfa0400@student.miun.se , 070-289 58 81 

Linda: liso0500@student.miun.se, 070-248 06 51 
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