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Abstract 
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embodiment of patients with a self-injurios behaviour according to some professionals. 
Supervisor: Magnus Ring 
Assessor: Gunilla Lindén 
 
This study will focus on how patients that suffer from self-injurious behaviours experience the 
relation between their self and body according to some professionals. The purpose is to 
enlighten why a person who has mental problems chooses to injure his or her body. We 
believe that the reason behind this is based on the early attachment between the parent and 
child. We also believe that a person only continues with this behaviour if he or she gains from 
it. The research questions this study raises are: 
   

• How does a person with self-injurious behaviour experience the relationship between 
their body and their self? 

• What is the effect of self-injurious behaviour on the body and what is the effect on the 
relationship between their body and their self. 

• How did the relationship between body and self evolve? 
 

This study is qualitative and is based on interviews from our respondents of whom all work or 
have worked with self-injurious behavioural patients. The results show that patients who 
suffer from this behaviour often have a poor connection with their attachment figure. This has 
the consequence of detachment from his or her body and emotions. When a patient has 
anxiety he or she needs to connect with the body again and therefore injures themselves. We 
have found that there are two different groups of self-injurious behavioural patients; one 
group who suffers from a mental illness and one group who does not. The first group has 
deeper problems and is a very difficult group to treat. They easily reach a very high level of 
anxiety which they try to release through this behaviour. The patient therefore experience that 
the self-injurious behaviour is a solution and does not see it as a problem. The second group is 
not usually based on such difficult emotional detachments and is therefore not as difficult to 
treat. We believe that people who have self-injury behaviour need therapy but also need to 
learn how to reconnect with their body through physiotherapy. 
 
 
Keywords: self-injurious behaviour, body, attachment, embodiment, pain. 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
 

Självskadebeteende har uppmärksammats mycket under de senaste åren i samhällsdebatten. 

Meningarna går isär om det är ett nytt fenomen eller om det bara har blivit mer omfattande 

och synligt de senaste åren. Media fokuserar mycket på kroppen och vi blir ständigt påminda 

om hur viktig den är. Kroppen framställs då främst som ett objekt, hur andra ser på den. Att 

en person medvetet väljer att skada sin kropp kan vara väldigt provocerande och 

normbrytande, upplever vi. Vi har exempelvis fått berättat för oss, av personer inom 

sjukvården, att det finns sjukhuspersonal som blivit så utmanade av dessa handlingar att 

personer med självskadebeteende inte har fått bedövning när deras sår sytts ihop.  

 

Enligt Stiftelsen Allmänna Barnhusets studie Unga som skadar sig själva (2004) kan 

självskadebeteende vara ett sätt att hantera smärtsamma minnen och starka känslor genom att 

tränga undan dem. Smärtan från skadan kan på så vis bli en avledning från det psykiska 

lidandet. Det kan även vara tecken på ett hat mot sig själv där skadan blir ett sätt att straffa 

sig. Smärtan i sig kan även vara ett tillvägagångssätt att känna någonting överhuvudtaget. 

Ytterligare en anledning till att skada sig kan vara att visa på utsidan hur man mår på insidan 

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004).  

 

Enligt Socialstyrelsens skrivelse Flickor som skadar sig själva (2004 a) har en tredje del av 

alla flickor som var intagna på särskilda ungdomshem någon gång skadat sig själv. 

Socialstyrelsen beskriver även att mer än 50 % av flickorna som skadar sig har blivit allvarligt 

kränkta. Det finns även en liten grupp pojkar som skadar sig, enligt Socialstyrelsens skrivelse 

(2004 a) är det ungefär 9 pojkar per år som kommer till psykiatrisk slutenvård för detta 

beteende. 

 

I boken Klinisk barnpsykologi (Broberg & Almqvist & Tjus, 2003) anser författarna att det är 

viktigt att ta upp förhållandet mellan kropp och själ inom både somatik och psykiatri, 

eftersom man bör se på människan som en helhet. Denna uppsats riktar sig främst till 

kunskapsfältet inom socialt arbete och de som möter självskadebeteende i sitt arbete som 

socionomer. Vi frågar oss därför vad en fokusering på kroppen kan tillföra det psykosociala 



behandlingsarbetet av självskadebeteende. Vi funderar även över vad som kan göra att en 

person väljer att skada sin egen kropp, hur kan behandlare på fältet resonera kring detta? Kan 

självskadebeteende förstås bättre med hjälp av teorier som berör en persons förhållande till sin 

kropp? Kan klientens förhållande till sitt själv och sin kropp förklaras genom en 

utvecklingsteoretisk synvinkel? 

 

1.2 Syfte 

Vi ska undersöka hur några professionella behandlare tolkar och beskriver 

självskadebeteende, med fokus på deras klienters relation mellan kropp och själv. 

 

1.3 Frågeställningar 
• Hur kan relationen fungera mellan kroppen och självet hos självskadebeteende? 

• Vad kan självskadebeteende ge för effekt på kroppen? 

• Vilkar konsekvenser kan självskadebeteende ge på relationen mellan kroppen och 

självet? 

• Hur kan relationen mellan självet och kroppen ha uppstått hos respondenternas 

klienter med självskadebeteende? 

 

2. Metod 

Under metodavsnittet kommer vårt val av metod och tillvägagångssätt med arbetet att 

redovisas, samt de begränsningar vårt arbete har och de etiska överväganden vi har fått göra. 

 

2.1 Metodval 
Vi har valt ett kvalitativt tillvägagångssätt genom att inhämta vår empiri genom sju stycken 

intervjuer med respondenter inom det fält där man möter självskadebeteende (Aspers, 2007). 

Vi har valt att göra intervjuerna genom öppen tematisk metod. Detta innebär att vi använder 

oss av ett antal teman (bilaga 2) runt vilka vi samtalar med respondenten. Genom att använda 

denna intervjuteknik tar vi tillvara på logiken i samtalet och kan på detta sätt få information 

som man kanske hade missat med en mer strukturerad intervjuteknik (ibid.). Dessa teman är 

baserade på de teorier som vi har valt att använda oss av. Aspers (2007) menar att det är 

omöjligt att inte påverka intervjupersonerna då ens egen närvaro och hur man reagerar som 



intervjuare påverkar vilka svar man får. Eftersom det är omöjligt att inte influera 

intervjupersonen är det viktigare att se till att man förstår varandra. Detta kan man bäst göra 

genom den tematiskt öppna intervjun (ibid). Vi har även använt oss av vetenskaplig litteratur 

som behandlar självskadebeteende för att få en bild av hur idébildningen runt fenomenet ser 

ut och som kan komplettera vårt material när vi besvarar våra frågeställningar.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
Vi har kommit i kontakt med våra intervjupersoner genom snöbollsselektion (Aspers, 2007). 

Detta innebär att vi tog kontakt med en informant som hade insikt i var vi bäst kunde söka 

intervjupersoner med relevant kunskap för vår uppsats. Vi blev då rekommenderade några 

personer som arbetar inom fältet och som enligt informanten kunde hjälpa oss besvara våra 

frågeställningar. Vi ringde upp dessa personer och bokade in tid för intervju med dem som 

hade möjlighet. Vi var båda två med på alla intervjuer. Vi har genomfört sju intervjuer med 

personer som på olika sätt arbetar eller har arbetat med klienter som har självskadebeteende. 

Under ett av intervjutillfällena var det två respondenter samtidigt som hade olika 

arbetsuppgifter i sitt arbete med personer som har självskadebeteende. I övriga intervjuer var 

det endast en respondent.   

 

Respondenternas professioner var följande; leg. psykolog och leg. psykoterapeut, leg. 

psykiater, leg. sjuksköterska, socionom och leg. psykoterapeut, socionom samt 

familjehemsföreståndare Vi har följaktligen fått variation när det gäller yrke, men även 

variation i ålder på respondenter och deras klientgrupper. Sex av intervjuerna utfördes på 

respektive arbetsplats och en utfördes i respondentens hem. Vi tror att vårt val att utföra 

intervjuerna i respondenternas egen miljö gjorde att respondenterna kände sig avslappnade i 

intervjusituationen. Intervjuerna varade under ungefär en timme och vi använde oss av 

inspelning, via en bärbar dator, för att få en så korrekt återberättelse som möjligt. 

 

Vi har valt att intervjua behandlare av självskadebeteende av flera anledningar. Våra 

respondenter kan tillsammans beskriva långt fler klienter än vad vi någonsin skulle kunna 

intervjua själva. Respondenternas klienter har de dessutom mött under en längre tidsperiod 

och kan därför få en mer fördjupad bild av varje klient än vad vi skulle kunna få av några 

enstaka intervjuer. Respondenterna är alla utbildade och kan därför tänka abstrakt kring 

problematiken, vilket kan vara svårt när man själv är i ett självskadebeteende. Som behandlare 



har man en möjlighet att se problemet på håll, med de teoretisk verktyg och den erfarenhet de 

bär på, och därför kanske kan ha en annan förståelse för fenomenet. De kan se tendenser 

likheter, skillnader och nyanser genom att jämföra sina klienter. Genom vårt val av 

respondenter kan vi alltså få svar som vi inte hade kunnat få om vi intervjuat några klienter. 

Det är dock viktigt att hela tiden hålla i minnet att det vi får fram i intervjuerna inte är 

absoluta sanningar, utan endast våra klienters beskrivningar och tolkningar av deras unika 

erfarenheter som behandlare.  

 

 

2.3 Analys och bearbetning 
Efter intervjuerna har vi transkriberat och kodat inspelningarna genom att välja ut relevanta 

teman som vi sedan använt i vår uppsats. Vi fick på detta sätt en struktur på det insamlade 

materialet som gjorde det lättare för oss att få en överblick över materialet vi skulle analysera. 

Vi sammanställde en rapport av de delar av våra intervjuer som kunde vara av relevans för 

vårt syfte och våra frågeställningar. Därefter besvarade vi våra frågeställningar genom att 

analysera det empiriska materialet med hjälp av våra teorier. Det insamlade intervjumaterialet 

makulerade vi efter transkiption.  

 

Vi kommer att använda benämningen ”klient” på personer med självskadebeteende. Detta 

eftersom termen klient är det mest vedertagna ordet att använda när man syftar på de personer 

man arbetar med inom socialt arbete. Vi kommer genomgående benämna klienterna som 

feminina och respondenterna som maskulina, för att undvika förvirring. 

 

Enligt Bergström och Boréus (2000) ska man i kvalitativa undersökningar hålla reliabilitet 

hög genom att vara försiktig i undersökningens alla led och tydligt beskriva sitt 

tillvägagångssätt.  De skriver att man även ska vara tydlig med att visa vilka källor man har 

använt samt att visa vad respondenter anser innan man drar någon slutsats. För att validiteten 

ska vara hög ska man se till att man med sitt arbete svarar på just det syfte och de 

frågeställningar man ska undersöka (Bergström & Boréus, 2000). Vi har under arbetets gång 

följt dessa anvisningar för att försäkra oss om att reliabiliteten och validiteten är så hög som 

möjligt. 

 
 



 

2.4 Begränsningar 
Vårt resultat kan ge oss svar på hur våra respondenter uppfattar att de klienter de mött med 

självskadebeteende har för relation till sin kropp och sitt själv. Vi kan inte veta att dessa 

klienter faktiskt känner så eller om deras tolkningar stämmer. Vi vet dessutom bara det som 

klienterna valt att berätta för våra intervjupersoner. Vi anser dock att dessa intervjupersoner 

har gett oss adekvat information för att undersöka vårt syfte samtidigt som det är etiskt 

försvarbart.  

 

Det är viktigt att påpeka att våra respondenter arbetar på två geografiskt olika platser vilket 

kan göra att det finns skillnader från stad till stad och inte endast mellan olika arbetssätt och 

arbetsplatser. 

 

2.5 Etiska överväganden 
Vi har informerat våra respondenter om vad vår uppsats ska handla om (bilaga 1). Våra 

respondenter har blivit informerade om att de bestämmer huruvida de vill medverka, hur 

länge och på vilka villkor de kan göra detta. För att bevara våra intervjupersoners anonymitet 

och kunna skilja dem åt kommer vi att benämna dem som person A till person H.  

 

Uppgifterna vi samlar in kommer endast att användas för vår uppsats och kommer därefter att 

förstöras. Av etiska skäl har vi valt att inte intervjua respondenter som har varit eller är aktiva 

självskadare. Detta beror på att vi utgår ifrån att den som en gång haft den problematiken 

alltid bär den med sig och att det därmed är ett känsligt ämne, oavsett hur länge sedan det var 

som man skadade sig själv fysiskt. Vi tror att även om dessa personer har slutat med beteendet 

kan en intervju väcka mycket känslor. Ett sätt att trots detta intervjua personer med denna 

erfarenhet kan vara att intervjua de som valt att offentligt berätta om sitt självskadebeteende. 

Vi valde att inte göra detta eftersom vår uppfattning är att det skulle vara svårt att hitta 

tillräckligt många respondenter under den begränsade tid vi har till uppsatsen. Vi har därför 

valt att intervjua personer som arbetar och kommit i nära kontakt med personer som har ett 

självskadebeteende.  

 



 

3. Tidigare forskning 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2004) har på uppdrag av Socialstyrelsen undersökt fenomenet 

självskadebeteende genom en studie i tre svenska kommuner, som heter Unga som skadar sig, 

En belysning av forskningsläget. Syftet var att få en bild av hur de som arbetar med unga 

möter och bedömer problemet. Författarna inhämtade information genom enkäter med 

efterföljande telefonintervju från barn- och ungdomspsykiatri, skolhälsovård, 

ungdomsmottagningar socialtjänst och vårdcentraler. De tar upp kunskapsläget, vad 

självskador innebär, förekomst, behandling, förebyggande insatser, behov av samarbete och 

åtgärdsbehov inför framtiden.  

 
Socialstyrelsen har gjort en sammanställning av den forskningen som berör 

självskadebeteende bland flickor som presenteras i rapporten Vad vi vet om flickor som skär 

sig (2004). Det finns få vetenskapliga studier, både internationellt och nationellt, som 

behandlar ämnet självskadebeteende. Socialstyrelsen konstaterar att de studier som finns ofta 

är små och svåra att jämföra på grund av dess avgränsning och metod. Frågorna är ofta 

formulerade så att det inte går att skilja mellan självskadebeteende och misslyckade 

självmordsförsök. Socialstyrelsen kom fram till att man inte säkert kan veta hur stort 

problemet är. De bedömer dock att minst 1 procent av flickor mellan 13 och 18 år skadat sig 

själva (ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2004 b) finns det en tendens till en viss ökning av 

beteendet, men det finns ingen statistiskt signifikant påvisad skillnad över tid. Socialstyrelsen 

konstaterar att självskadebeteende inte är ett nytt fenomen. De hänvisar till ett dokumenterat 

fall från år 1763 där en svensk fjortonåring skadade sig själv genom att bl.a. svälja knappnålar 

och porslinsskärvor (ibid.). 

 

Socialstyrelsen (2004 a) har även gjort en skrivelse av hur bilden ser ut i Sverige när det gäller 

flickor med självskadebeteende, genom en omfattande enkätundersökning i tre kommuner i 

olika delar av landet bland vårdpersonal som kommer i kontakt med självskadebeteende i sitt 

arbete. Skrivelsen heter Flickor som skadar sig själva (ibid.). De inhämtade även information 

från samtliga särskilda ungdomshem som tar emot flickor, flickor i Barnombudsmannens 

ungdomsråd samt egna statistiska uppgifter. Några viktiga slutsatser i skrivelsen är att 



beteendet är ett symtom bland andra hos flickor som mår mer eller mindre psykiskt dåligt. 

Problemet har ökat och situationen är särskilt allvarlig på de särskilda ungdomshemmen 

(ibid.). 

 

En omfattande studie har gjorts av tre forskare på Harvard Medical School, som heter 

Childhood origins of self-destructive behavior (Kolk et al. 1991). I den har man undersökt 

sambandet mellan uppväxtförhållanden och självdestruktivt beteende dels vid 

personlighetsstörning och dels vid manodepressivitet. De följde 72 individer med dessa 

problem under fyra år. Till sin hjälp hade de oberoende uppgifter om trauman i barndomen, 

omvårdnadsproblematik samt förekomst av dissociation*. De kom fram till att en högt 

signifikant riskfaktor för att skada sig själv var sexuella och psykiska övergrepp. De som hade 

upplevelser av svåra separationer, försummelse eller sexuellt utnyttjande fastnade i sitt 

beteende. Deras slutsats var att trauman kan utlösa självskadebeteende medan brist på en 

trygg anknytning kunde orsaka att beteendet upprätthölls. De såg ett starkt samband mellan 

skärande och dissociation. Denna dissociation kan enligt dem hänga samman med låg 

självkänsla, ilska och otillfredsställda emotionella behov. 

 

Eftersom vi fokuserar på kroppen försökte vi hitta tidigare forskning med detta perspektiv på 

självskadebeteende. Vi lyckades dock inte finna någon forskning som explicit hade denna 

koppling i sitt syfte. Det närmsta vi funnit är en avhandling i Folkhälsovetenskap av Margrét 

Árnadóttir, som heter Fear of fatness – The Young Woman´s Lived Experience of Her 

Body(1996). Det är en fenomenologisk studie där hon undersöker unga kvinnors upplevelse 

av sin egen kropp. Hon studerade hur kvinnorna upplevde omgivningens krav på kroppens 

utseende. Dessa krav bestod bl.a. av ett artificiellt kroppsideal, intolerans mot övervikt och 

konkurrensmentalitet mellan kvinnor. Skyddsfaktorer som kan hjälpa kvinnorna att hantera 

dessa krav kan enligt Árnadóttir (1996) vara att lita till sitt sunda förnuft, nära vänner, 

självständighet och god fysik (ibid.). 

 

 

 
                                                 
* Dissociation: ”Kraftiga blockeringar inom personligheten som gör delar av den otillgänglig för medvetandet” (Natur & 
Kulturs Psykologilexikon, 2005) 
 



4. Teori 
Vi kommer här inledningsvis att definiera och förklara vissa begrepp som är centrala i vår 

uppsats. Vi kommer sedan fortsätta med att redogöra för de teorier, ur vilka vi sedan ska 

presentera vårt empiriska material.  

 

4.1 Definition och förklaring av begrepp 
4.1.1 Självskadebeteende 
Självskadebeteende är ett komplicerat begrepp och Socialstyrelsen (2004 b) skriver att det 

inte finns en bra terminologi när det gäller självskadebeteende, eftersom det finns så många 

olika sätt och grupper som skadar sig mer eller mindre avsiktligt. De beskriver tre olika typer 

av skadligt beteende.  

 

Den första typen av självskadebeteende är psykisk funktionsstörning som kan ge ett stereotypt 

självskadebeteende, vilket kännetecknas av ett upprepat och ofta monotont skärande utan 

något specifikt tanke- eller känsloinnehåll. Detta beteende förekommer exempelvis hos 

personer med autism. Den andra typen är avsiktligt självskadesyndrom. Det innebär ett 

skadligt förhållningssätt, som exempelvis en överkonsumtion av alkohol (ibid.). Den tredje 

typen är impulsivt eller tvångsmässigt självskadebeteende där personen skadar sig genom att 

exempelvis skära, bränna eller rispa huden. Detta gör att personen känner sig befriad från ett 

outhärdligt känslotillstånd och ger en känsla av lättnad men som leder till skam och isolering. 

Vissa individer kan enligt rapporten göra detta under en kort period medan andra kan hålla på 

under hela livet. (Socialstyrelsen 2004 b) 

 

Det är endast den tredje gruppen som vi syftar på i vårt arbete. Vi vill dock inte utesluta dem 

som eventuellt skadar sig genom yttre åverkan av annan anledning än för att ”befria sig från 

ett outhärdligt känslotillstånd”. (ibid.) Socialstyrelsens definition är därmed för snäv för detta 

arbete. Vi har därför valt följande definition av självskadebeteende som endast beskriver 

handlingen, utan någon orsaksförklaring till beteendet:  

 

”Avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden utan 

medveten avsikt att ta sitt liv.” (“The deliberate destruction or alternation of 

ones body tissue without conscious suicidal intent”) (Favazza, 1996, s. 18) 



 

4.1.2 Borderline (Emotionellt instabil personlighetsstörning, borderlinetyp) 
Johan Cullberg (2005) skriver att borderline enligt ICD-10 diagnostiken* är en typ av 

emotionellt instabil personlighet. Borderline grundar sig i splitting. Splitting är en 

försvarsvarsmekanism, eller coping-strategi, som innebär att man delar upp ett objekt i en god 

del och en ond del och syftar till att skydda det goda från det onda. I allmänhet känner dessa 

personer en konstant inre tomhet, de har en motsägelsefull självuppfattning och har svårt att 

hantera längre nära relationer (Cullberg, 2005).  Inom diagnosen emotionellt instabil 

personlighetsstörning finns, förutom berderline, en undergrupp som heter impulsiv typ. För att 

få en borderlinediagnos måste man dels uppfylla kriterierna för impulsiv typ, såsom en stark 

impulsivitet med ett oberäknerligt och föränderligt humör. Dels ska man ha vissa symtom 

som är specifika för just borderline, såsom ”intensiva och instabila interpersonella relationer”, 

men även självskadebeteende är ett symtom (2005). Man måste dock inte ha 

självskadebeteende för att få diagnosen borderline, men Cullberg (2005) menar att om man 

avsiktligt skär sig allvarligt har man nästan alltid denna personlighetsstörning.  

 

 

 

Utvecklandet av borderlinepersonligheten grundar sig enligt Cullberg (2005) delvis i en ärftlig 

benägenhet, men främst grundar den sig i miljöfaktorer i form av brister i interaktionen 

mellan förälder och barn i tidig ålder, menar han. De med självskadebeteende har enligt 

Cullberg (2005) undantagslöst upplevt en starkt traumatisk uppväxt. Den vanligaste orsaken 

är enligt honom incest. Det kan också bero på att omvårdnadspersonen lider av alkoholism 

och/eller utsätter barnet för misshandel. Detta kan då resultera i att barnet utvecklar ett hat 

mot sig själv och mot föräldrarna. Cullberg (2005) påpekar att man måste vara försiktig vid 

diagnostisering av borderline då personer under vissa skeenden i livet kan visa upp dessa 

symtom. Speciellt ungdomar kan ha liknande problematik, vilket enligt honom kan hänga 

samman med en identitetskris i puberteten (ibid.).  

 

                                                 
* Den internationella sjukdomsklassifikationen, International Classification of Diseases (ICD), är en allmänt 
accepterad standard för klassificering av sjukdomar och är en statistisk klassifikation, dvs. ett system för att på 
ett meningsfullt sätt gruppera sjukdomar och dödsorsaker för översiktliga statistiska sammanställningar och 
analyser. Den nu gällande versionen har titeln International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems - Tenth Revision (ICD-10). Den har översatts av Socialstyrelsen och heter på svenska 
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97)  

(Socialstyrelsen, 2008) 
 



4.1.3 Dialektisk beteendeterapi (DBT) 
DBT är huvudsakligen en behandling mot självskadebeteende och riktar sig främst till klienter 

med borderlinediagnos. Behandlingen kan enligt Kåver (2007) beskrivas som ett 

”högorganiserat hjälpmedel för klienter i kaos och desperation”. DBT sker i teamform där alla 

i teamet ansvarar för samtliga klienter. Detta fungerar som ett skydd för behandlarna då det är 

starkt psykiskt påfrestande att arbeta med dessa klienter (ibid.). Enligt Kåver (2007) är det 

centrala och övergripande i terapin att hjälpa klienten att hitta en balans i sitt inre och 

gentemot omgivningen. DBT är också inriktad på att lära klienten att identifiera, stå ut med 

samt hantera känslosvängningar och impulser för att kunna minimera sitt självskadebeteende. 

DBT utgår ifrån ett dialektiskt synsätt på livet där polaritet, samhörighet och ständig 

förändring står i fokus. Klienten ska lära sig att hantera dialektiska livsdilemman, exempelvis 

att samtidigt älska och avsky någon eller att personer kan ha både dåliga och goda sidor. 

Dessa motstridiga känslor ska klienten lära sig att förstå och handskas med. Man lär klienten 

att acceptera verkligheten och sig själv så som den är (ibid.). Kåver (2007) beskriver att 

behandlingens teoretiska kärna är inlärningsteori och kognitiv teori; metoden är en kognitiv 

beteendeterapi som anpassats för varje enskild klientgrupp. Inom DBT använder man sig till 

viss del av manualer som tydligt definierar vad som ska ingå i behandlingen. I terapin igår 

bl.a. individualterapi och färdighetsträning i grupp. (ibid.). 

 

4.1.4 Självet 
För att kunna tala om kroppen, utan att dra likhetstecken till hela människan, behöver vi 

definiera ”den andra delen” av individen. Vi har valt att kalla den ickekroppsliga delen av 

individen för självet. Det begreppet är hämtat ur den moderna psykologin.  Enligt Havnesköld 

(2002) definierar Kohout självet som centrum för det psykiska universumet. Självet är 

bestående över tid, men samtidigt föränderligt livet igenom (ibid.). Vår egen förklaring av 

begreppet är att självet är individens upplevelse av sig själv. 

 

 

 

 

 



4.2 Anknytningsteori 
När vi ska beskriva hur den grundläggande synen på sitt själv och sin kropp kan se ut för 

personer med självskadebeteende har vi valt anknytningsteorin. Detta beror på att flertalet av 

våra respondenter frekvent hänvisat till begrepp ur denna teori när de reflekterat över 

bakgrunden till självskadebeteende. Enligt Bowlby (1994) som grundat anknytningsteorin 

(attachment theory) är relationen mellan barn och de närmaste omsorgspersonerna avgörande 

för hur tryggt barnet blir i sig själv och i relationen till sin omgivning. Detta kallar Bowlby 

(1994) för anknytningsmönster. Dessa mönster består av anknytningssystem som är olika 

typer av strategier barnet tar till när det upplever fara. Anknytningssystemet syftar till att 

barnet ska söka skydd hos en trygg anknytningsperson. Det finns idag fyra typer av 

anknytningsmönster definierade; trygg, undvikande, ambivalent och desorganiserad (Broberg 

2003).  

 

4.2.1 Trygg 
Ett tryggt anknytningsmönster grundar sig i att föräldern (anknytningspersonen) är närvarande 

både fysiskt och emotionellt. Barnets känslor blir accepterade och bekräftade. Föräldern är 

pålitlig, konsekvent och kärleksfull. Barnet vågar leva ut sin nyfikenhet på omvärlden i 

förvissning om att det kan söka skydd hos anknytningspersonen vid upplevelse av hot eller 

vid behov av tröst och närhet. Vid ett sådant anknytningsmönster växer barnet oftast upp till 

en person som har en god självbild, kan utveckla nya nära och sunda relationer samt har goda 

förutsättningar att klara psykisk och fysisk påfrestning (ibid.). 

 

4.2.2 Undvikande  
De nästa två anknytningsmönsterna är båda otrygga men organiserade. Det undvikande 

mönstret grundar sig ofta i att föräldern avvisar barnet om det söker närhet och tröst, eftersom 

föräldern upplever beteende som klängigt, besvärligt eller olämpligt. Barnet lär sig då att inte 

aktivt söka kontakt eftersom det leder till avvisning från anknytningspersonen (Broberg et al, 

2003).   

 

4.2.3 Ambivalent 
Vid ett ambivalent anknytningsmönster är det förälderns eget godtycke som avgör om barnet 

får uppmärksamhet eller inte. Barnet får lära sig att det inte spelar någon roll vad det 



uttrycker, utan får en känsla av maktlöshet.  Det kan komma till uttryck genom att barnet är 

väldigt klängigt och har ständig uppmärksamhet på föräldern. Det kan också visa sig genom 

stark passivitet och inåtvändhet eftersom barnet slutat försöka kommunicera (Broberg et al, 

2003).  

 

4.2.4 Desorganiserad 
Det desorganiserade anknytningsmönstret har upptäckts och tillkommit till teorin på senare år. 

Denna anknytning bygger ofta på rädsla för anknytningspersonen. Rädslan kan grunda sig i 

psykisk eller fysisk misshandel eller vanvård. Föräldern kan exempelvis vara psykiskt sjuk 

och/eller missbrukare. En annan orsak kan vara att barnets oro väcker obearbetade trauman 

hos föräldern. Barnet blir då inte lugnat vid oro, utan den oroliga känslan förstärks av att 

föräldern också blir orolig (Broberg et al, 2003). Denna försvarsmekanism kan barnet också 

utveckla om det separeras från anknytningspersonen under en längre tid utan att den ersätts av 

en annan trygg person. Det desorganiserade mönstret grundar sig i en omöjlig 

konfliktsituation i barnets känslor, eftersom föräldern både är den som ”slår på” 

anknytningssystemet och den som ska fungera som barnet ska söka skydd hos. Barnet måste 

därför läsa sig att själv slå av anknytningssystemet och därigenom stänga av sina egna känslor 

(ibid.). Enligt Bowlby (1994) blir barnet emotionellt självförsörjande eftersom det får den 

psykiska näring det behöver av anknytningspersonen.  

 

4.2.5 Samband mellan desorganiserad anknytning och borderline 
Det tycks enligt våra teoretiska källor finnas ett samband mellan en desorganiserad 

anknytning (företrädesvis incest) och borderlinepersonlighet med dissociation och 

självskadebeteende som symtom.  

 

Enligt Holmes (1993) kan diagnosen borderline förstås med hjälp av anknytningsteorin.  

Barnets självbild och den emotionella självregleringen påverkas negativt vid en otrygg 

anknytning, något som är utmärkande drag för borderlinepersonligheten. Men även 

dissociation är ett vanligt symtom vid borderline. Om en person haft en desorganiserad 

anknytning är risken större att i tonåren reagera med dissociation, alltså splittrad självbild och 

allvarligt bristande emotionell självreglering, om hon utsätts för ett trauma (Broberg et al. 

2003). Det finns enligt Holmes (1993) empiriskt stöd för att personer med 

borderlinepersonlighet ofta har fått uppleva svår emotionell försummelse och trauman i 



barndomen, varav sexuella övergrepp är vanligt förekommande. Om barnet utsätts för incest 

av anknytningspersonen kan detta resultera i ett desorganiserat anknytningsmönster (ibid.). 

Den vanligaste orsaken till självskadebeteende vid borderline är enligt Cullberg incest 

(Cullberg, 2005). I boken Attachment for Social Work Practice (Howe, 1995) beskrivs vilka 

konsekvenser sexuella övergrepp i barndomen kan ge. Bland annat är risken hög att offret 

utvecklar självdestruktivt beteende och drabbas av depression (ibid.). 

 

4.3 Den levda kroppen 
Filosofen Merleau-Ponty menar att den traditionella västerländska synen på kroppen, som 

oftast råder inom sjukvården, är mekanisk och själlös (Bullington, 2004). Han kallar denna 

syn på kroppen för ”kroppen som objekt” eftersom kroppen ses som ett ting, skiljt från 

personens själ. Han tar avstånd från denna kropp-själ/objekt-subjekt dikotomi. Merleau-Ponty 

har en mer holistisk syn på människan, då han hävdar att man inte kan skilja på individens 

kropp och själ. Han menar att man inte har en kropp, utan att man är kroppen. Kroppen är 

länken mellan självet och världen (Merleau-Ponty, 1997). Ett centralt begrepp inom 

fenomenologin är ”vara-i-världen”. Det innebär att verkligheten skapas genom subjektet, 

samtidigt som världen skapar individen. Precis som kroppen och själen inte går att separera 

kan individen inte separera sig från världen (Bullington, 2004).  

 

Toombs har i The meaning of illness (1992) vidareutvecklat Merleau-Pontys teori om den 

levda kroppen genom att fokusera på den sjuka kroppen. Toombs (1992) menar att när man är 

frisk råder det harmoni i den levda kroppen vilket innebär att man är sin kropp. Den finns 

alltid inom räckhåll utan att man behöver fundera på det. När man är sjuk blir kroppen ”ett 

ting som hindrar”, den blir ett objekt. Sjukdomen blir på detta sätt ett störande element i 

kroppen vilket innebär en dysfunktion i dess interaktion med världen. På så sätt förändras 

relationen mellan den levda kroppen och världen. Toombs (1992) anser att därmed förändras 

kroppens sätt att ”vara-i-världen” då man inte längre kan utföra det som man tidigare kunnat. 

Ett exempel på detta är vid migrän vilket inte bara innebär huvudvärk, utan också att man inte 

kan lyssna på musik eller koncentrera sig på ett samtal. Det man tidigare kunde göra utan att 

fundera blir nu svårt. Även det man fysiskt trots allt kan göra förändras, vilket samverkar till 

den förändrade synen på kroppen (ibid.). Sjukdomen förändrar sättet att gestikulera, 

kroppshållningen och vilka aktiviteter man kan utföra. Kroppens stil förändras därmed genom 

sjukdomen. Denna stil är en del av vår personlighet genom att vara vårt sätt att presenterar oss 



för omgivningen, denna förändring kan vara jobbig och är ofta till större besvär för den sjuke 

än för omgivningen (ibid.).  

 

4.4 Kroppen som ett objekt 
Toombs (1992) menar att när man tittar på en annan person ser man endast kroppen som ett 

objekt skild från personen. I vissa situationer kan man även se på sin egen kropp på detta sätt, 

exempelvis då man ser sig själv i spegeln. När man blir sjuk är en objektifiering av kroppen 

ett integrerande element, som kommer från en känsla av både alienering och identifikation 

med kroppen. Enligt Toombs (1992) är det första som händer vid sjukdom att personen ändrar 

fokus, detta eftersom den levda kroppen får ett störningsmoment.  Det förändrade fokuset 

innebär att personen måste ta hand om sin kropp som en kropp i stället för att leva i den utan 

att reflektera. På detta sätt förändras synen på kroppen från att vara den levda kroppen till att 

bli kroppen som objekt (ibid.). Objektifieringen av sin kropp är inte det enda man ser, utan 

kroppen uppfattas dessutom som ett objekt som inte fungerar som det ska. För en del innebär 

detta att kroppen blir det som hindrar från att vara frisk. Att kroppen allt mer blir ett objekt 

vid sjukdom är inte endast fysiskt, utan man upplever även att den psykiska delen av kroppen 

fungerar sämre vilket ytterligare innebär en alienering från kroppen. Toombs (1992) menar att 

det finns en känsla av en förlorad kontroll av den relation som funnits mellan kroppen och 

självet. Detta innebär enligt Toombs (1992) att man kan märka en alienation från kroppen hos 

den sjuke. Att gå till läkaren kan innebära att man som person känner sig reducerad till ett 

fysiskt objekt som inte fungerar som det ska. Som klient blir man även starkt medveten om att 

andra ser på ens kropp som ett objekt, att de inte alltid tänker på det ”själv som finns inuti”. 

På detta sätt kan klienten känna sig reducerad till ett fysiskt objekt som inte fungerar som det 

ska (ibid.). 

 

4.5 Smärta och lidande  
Enligt Cassell (2001) anses smärta generellt innebära lidande, men dessa två företeelser är 

åtskilda menar han. Smärta är en fysisk upplevelse som styrs av nervimpulser, t.ex. smärta om 

man skär sig, medan lidande är en emotionell upplevelse. Lidande kan man exempelvis 

uppleva vid förlust av någon man älskar. En vanlig förställning är att ju mer smärta man 

utsätts för, desto större lidande upplever man. Men Cassell (2001) menar att detta samband 

inte är självklart. Han tar förlossning som exempel där kvinnan känner oerhörd smärta, men 

emotionellt kan det vara en mycket positiv upplevelse (ibid.). 



 

5. Resultat 
Vi ska här göra en summering av vad våra intervjupersoner har berättat som vi finner är av 

intresse för vidare teoretisk analys, när vi ska besvara våra frågeställningar. Vi har valt att 

presentera vad de sagt under olika rubriker för att strukturera upp materialet.  

 

5.1 Barndomens påverkan 
Enligt Person A är förhållandet mellan känsla och kropp hos personer med självskadebeteende 

tydligt. De använder sig av förhållandet däremellan som strategi för att må bättre. Han anser att 

detta har sitt ursprung i barndomen, man lär känna sin kropp tidigt. Integreringen mellan kropp 

och själv börjar därför redan när man som liten exempelvis lär sig gå. Då märker barnet att om 

det tar några steg så kommer det framåt. Det upplever att det är agent för sitt eget handlande. 

Samspelet som sker i barndomen mellan förälder och barn skapar en integrering (av kropp och 

själv hos barnet, vår tolkning). Han berättar vidare att om det blir ett problematiskt förhållande 

till föräldern leder det till att man blir en främling till sin egen kropp. Hos personer med 

självskadebeteende anser han att det finns en konflikt mellan huvudet och kroppen. En konflikt 

som i grunden ligger mellan personen och en annan person blir en inre konflikt istället, 

eftersom dessa starka känslor är svåra att uttrycka för personen. Han anser att detta gör att hon 

istället blir självförsörjande och måste hantera problemet själv. Man måste hantera känslorna 

på något sätt och då blir självskadandet en strategi att må bättre, säger person A. Person H 

berättar att dessa personer skadar sig själva för att de haft svårt att knyta an som barn, att 

föräldrarna var psykiskt frånvarande. Han anser att de känner en konflikt och ett raseri men har 

svårt att rikta det mot någon, utan de tar ut det på sig själva i stället. Person B talar om detta 

som inkapslade känslor. Han säger att de flesta klienter som kommer till honom har svårigheter 

att visa ilska mot dem den riktar sig mot och har en bristfällig kontroll över den. Person D tror 

att en person kan utveckla detta beteende om hon inte fått den psykiska påfyllnad från 

föräldrarna som behövts. Han menar att de inte kan vila på tidigare erfarenheter och leds då 

hela tiden framåt av bekräftelsen och påfyllnaden. Detta tror han kan leda till att personen skär 

sig eller utsätter sig för exempelvis prostitution eller droger. Då fylls personen på men det blir 

snart tomt igen, det finns inget som stannar kvar, säger Person D. Person H menar att personer 

med självskadebeteende aldrig haft en relation som bär vilket gör att det finns en tomhet, de 

blir själsligt tomma. Han berättar att många av hans klienter säger att den enda gången de 



känner att de lever är när de skär sig. Person C tror att självföraktet han ser hos hans klienter 

kan grunda sig i att de levt i en omgivning som ständigt nedvärderat dem. Om man alltid blir 

kritiserad för vad man gör och hur man ser ut så blir det tillslut en sanning, säger han. 

 

5.2 Sexuella övergrepp 
Person H berättar att hos hans klienter ligger det ofta sexuella övergrepp i botten, vilket gör att 

dessa personer känner ett självförakt mot den egna kroppen. Enligt Person B är problemet med 

denna klientgrupp att de ofta inte vet vad det är som gör att de mår dåligt. I många fall handlar 

det om något som gjort dem mycket upprörda. Det kan t.ex. handla om svåra separationer eller 

sexuella övergrepp. Han berättar att de flesta klienter han träffat har varit utsatta för någon 

form av sexuella övergrepp vilket ofta leder till ett starkt självhat. Person C tror att 

självföraktet hos hans klienter ofta grundar sig i att klienten blivit sexuellt utnyttjad.  

 

5.3 Emotionell problematik 
Förhållandet mellan kroppen och självet hos klienten anser Person A utgör en avgörande del i 

hur behandlingen fortskrider. 

 

”Men de här andra är liksom inte i sina kroppar på nåt sätt och de förhåller 

sig till det på nåt föraktfullt sätt. Dem är det svårt att prata med. Då måste 

man börja prata med dem om den här känslan som jag beskrev när man 

börjar gå. Alltså att man får in den känslan i kroppen på nåt sätt. Att man 

börjar levandegöra kroppen mer. ” (Person A) 

 

Han anser därmed att det skulle vara bra att arbeta tillsammans med en sjukgymnast som 

kunde lära klientgruppen om basal kroppskännedom*, då man behöver arbeta både i terapi och 

med relationen till kroppen. Han menar att hans arbete fokuserar på det som finns i själen och 

att detta arbete skulle bli lättare om klienten parallellt arbetade med att lära känna sin kropp. 

 

Många känner stor inre tomhet, ett slags ickeexisterande, säger person H. Självskadebeteendet 

blir ett sätt att fylla upp detta tomrum, att känna något. Denna känsla kan även fungera som ett 
                                                 
* ”Basal Kroppskännedom™ (BK) är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och 
själsliga aspekter. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser. På så sätt skapas 
successivt egna möjligheter att påverka sin hälsa, öka sin kreativitet och göra egna val i livet”. (IBK, Institutet för basal 
kroppskännedom) 



bevis på att man existerar. ”Jag blöder, jag känner smärtan, alltså lever jag.” så uttrycker 

Person H känslan hos vissa som skär sig. Person G beskriver att av hans klienter är de 

vanligaste anledningarna till varför man skär sig är; för att visa hur de mår på insidan, att det 

är en form av bestraffning, ett kontrollbehov eller för att minska en tomhetskänsla. 

Person B berättar att de flesta unga som skär sig och kommer till honom har svårigheter i att 

visa ilska mot dem den riktar sig mot och har en bristfällig kontroll över den. Detta gör att 

känslan blir inkapslad. Den främsta uppgiften i terapin anser han är att skapa en brygga 

mellan kropp och själ. Person B menar att denna brygga är emotionerna, alltså starka känslor 

så som hat, kärlek, lycka och avund. Den mest komplicerade klientgruppen tycker han är de 

som har borderlineproblematik, dessa klienter är svårast att hjälpa. Hos denna grupp är 

impulserna mycket snabba och de har ingen kontroll över dem, säger han. Han anser att de får 

bäst hjälp genom DBT, men den behandlingen är inte möjligt att erbjuda innan klienten fyllt 

18 år. Det beror på att man måste vara vuxen för att kunna ta till sig den på ett bra sätt, 

eftersom behandlingen bygger mycket på eget ansvar.  

 

Person C anser att klienterna han möter har lärt sig stänga av känslorna, därför att det är för 

smärtsamt att känna för dem. Det är en överlevnadsstrategi som de har behövt i sin 

uppväxtmiljö. Han berättar att en del av hans klienter även har stängt av kroppen. Han berättar 

att inom DBT har man viss fokusering på kroppen genom övningar, så kallad mindfullness, 

där man ska känna efter vad kroppen känner som exempelvis att ryggen är mot ryggstödet. De 

har svårt att känna vad de känner i kroppen. Vissa har till och med svårt att stänga ögonen för 

att de känner så mycket i kroppen då, berättar han. Han tror att det är viktigt att klienten lär 

sig att känslorna även påverkar kroppen. Han berättar även att det finns de som inte förstår att 

om man exempelvis blir rädd så känns det i magen. Då tar de upp och pratar om detta, men 

bara om klienten själv har beskrivit att de är oroliga för detta. De förklarar då att om man blir 

rädd är det klart att man känner det i kroppen, att det hänger ihop. 

” Kanske någonting i kroppen som påminner mig om någonting. Då är det lite 

svårt och det gör ont och då har man lärt sig att det är lättare att stänga av.” 

(Person C).  

Person C berättar om en undersökning där man frågat personer med självskadebeteende om 

varför de skar sig. På första plats kom att man vill straffa sig själv. Man ger sig själv på 

käften, som han uttrycker det. Person F tror att det ofta är plågsamma känslor av framförallt 

sorg, rädsla, skam och skuld som ligger bakom ett självskadebeteende. Han anser att när dessa 



känslor når en viss nivå så söker man lindring och självskadebeteende är då ett sätt att göra 

detta.  

 

Person E beskriver sina erfarenheter från speciellt en klient. Han berättar att denne hade bott 

en stor del av sitt liv på institution och blivit splittrad från sin familj som barn. Klienten kände 

sig sviken och övergiven efter att ha blivit skiljd från sin mamma och sina bröder när hon var 

nio år. Han hade ingen aggressionskontroll och kunde snabbt bli mycket arg. Att skära sig tror 

Person E var ett sätt för henne att lindra sin ångest och få kontakt med sin kropp.  

 

”Att ångesten kom ut, att hon fick kontakt med sig själv och med sin kropp 

istället för att flyga omkring i sina tankar och uppe...uppe  i etern. Sen så kom 

hon ju ner på jorden och kom in i sin kropp.”  (Person E) 

  

Han beskriver att klienten var förlorad i känslor, låg matt och var inte riktigt närvarande 

precis innan hon skurit sig. Efter att hon skadat sig blev hon lugn, mjuk och kunde ta emot 

hjälp, berättar han. Person E upplevde att det endast var efter att klienten skadat sig som hon 

tillät sig att uttrycka dessa känslor och kunde ta emot omvårdnad och kärlek: 

 

”Det var bara då hon kunde ta in...alltså vara på den nivån o säga att jag tycker 

om dig o det här. Annars var hon ju inte på den nivån. Så lite var det väl nästan 

att det var som en gåva liksom... varsågod här har du min arm titta här.” 

(Person E)  

 

Person G säger att enligt hans erfarenheter går en person med borderline snabbt upp i 

intensitet i känsla och sedan tar det lång tid att komma ner igen. Detta gör att man har en 

mental sårbarhet, eftersom hjärnans kognitiva signaler slås ut tillsammans med omdömet och 

förmågan att tänka logiskt. Personen blir då rädd och fokuserar på att komma undan faran. 

Person G menar att om man inte har den här störningen ska det hända mycket för att komma 

så högt i känsla och det går dessutom fortare ner igen. Person D säger att ångesten i sin tur ger 

ett ständigt stresspåslag, vilket innebär att man hela dagarna känner sig jagad berättar han. 

Person G förklarar vidare att man kan lindra ångesten och förbättra impulskontrollen genom 

medicinering men att detta är svårt och endast innebär att man lindrar symptomen. Han anser 

att man inte kan bota någon endast genom medicinering. 

 



5.4 Smärta 
Person D beskriver en grupp med självskadebeteende han möter, som inte känner sina kroppar 

och därmed inte upplever smärtan på riktigt. De är utanför sig själva på ett annat sätt, de är 

mer dissociativa. De känner de inte smärtan eftersom ångesten blir så hög och därför tappar 

kontakten med sin kropp. Person D berättar om en flicka som beskrev det på följande sätt:  

”Det är lite jobbigt i början. Men kommer man över det kan man gå hur långt 

ner som helst. Ner till senor och man känner det inte.” (Person D).  

 

Person D berättar att vissa av hans klienter beskriver att de bara känner något när de skär sig. 

Han beskriver att det finns en avtrubbad sensibilitet både känslomässigt och när det gäller 

huden överhuvudtaget. De har stängt av sina känslor så mycket att de inte ens kan känna kyla 

eller smärta i vissa fall. Skärandet blir då ett sätt att tvinga fram en känsla, enligt person D. 

Person A berättar att han har mött klienter som beskrivit det som att de bara känner att de är i 

kontakt med sig själva när de skadar sig. När det brister och gör ont är den enda gången de 

känner sig hela. I ögonblicket då de skär sig berättar Person B att hans klienter beskriver att 

de är så fulla av ångestkänslor att de inte känner smärtan förrän efteråt. I andra sammanhang 

då klienten inte är uppe i ångest, som t.ex. då de ska bli sydda, tycker klienterna smärtan bara 

är jobbig. Person B berättar att många av de klienter som han träffar är mycket rädda när de 

ska bli sydda eller ta sprutor, eftersom de tycker det gör så ont. Person E berättar att hans 

klient skrek och var ledsen över bedövningssprutan som hon skulle få när de skulle sy ihop ett 

sår. Person B berättar att vissa klienterna han möter beskriver att de inte känner smärtan 

förrän efter de skurit sig. Han tror att detta beror på att de är så högt uppe i känsla vid tillfället 

då de skadar sig. Detta anser han är en anledning till varför klienterna inte tycker om att bli 

sydda, trots att de kan känna lindring av att skada sig själv. Det onda får ingen positiv effekt 

för dem när de inte har ångest, menar han. Person G tror att detta förhållande till smärta vid 

självskadebeteende till stor del är specifikt för de klienter med borderlinestörning. Smärtan 

blir för dem en känsla av befrielse från stark ångest. 

 

5.5 Effekter av självskadebeteende 
Person B säger att de klienter som själva söker sig till BUP-mottagningen enligt hans 

erfarenhet inte gör det för att de skär sig, utan för att de uttrycker att de mår dåligt. Deras 

strategi för att må bättre är att skära sig. Självskadebeteendet är med andra ord ofta något 

positivt för dessa klienter. Därför är anledningen till att det tar tid att få så många att vilja 



sluta med ett beteende, beteendet fyller en funktion för dem menar han. Person B berättar 

också att stark ångest skapar högt blodtryck, men smärtan sänker blodtrycket dramatiskt. 

Detta kan i sin tur göra klienten lugn. Enligt Person D producerar man en massa stresshormon 

vid ångesttillstånd. Dessutom menar han att man får en obalans i hormonsystemet när man 

skär sig under en längre period. Kroppens försvar slås ut. Vid smärta utsöndras också en en 

stor mängd endorfiner, berättar Person F. Det är ett fungerande system, men negativt, säger 

han. Stresshormonerna sänks och man får ett tillfälligt lyckorus. Självskadebeteendet blir då 

som en slags självmedicinering eller en drog. Person D förklarar att självskadebeteendet 

fungerar på samma sätt som med droger på så sätt att beroendet ökar i takt med att effekten 

blir mindre och mindre för var gång. Han beskriver detta som en ond cirkel.  

 

Flera av våra respondenter beskriver på olika sätt att deras klientern blir lugna precis efter att 

de skurit sig. Ett klart lugn, som Person D preciserar det. Här är några citat som väl illustrerar 

detta: 

 

”Nu har hon ju liksom fått skurit sig och ångesten har kommit ut och då är hon liksom 

lugn och mjuk och då vill hon ha hjälp.” (Person E) 

 

”Det är ofta väldigt lugnt när de har skurit sig. Det är aldrig någon flödande ångest 

eller hög ångestnivå eller någonting. - - - när de har skadat sig så inträder ju ett lugn. 

Det lugnet kan hålla i sig ett par dar. Sen sys de ihop och ... det är ingen dramatik efter 

det. Det är väldigt lugnt och de kan ofta gå hem då.” (Person D) 

 
5.6 Ungdomskultur 
Person D har mött klienter som bara skadar sig under en period. Denna grupp anser han inte 

att han har så stora problem med att hjälpa, utan det är den andra mer destruktiva gruppen 

som är svår. Person A berättar att det enligt hans erfarenhet finns kompisgrupper där det ingår 

att man ska skada sig, han beskriver detta sätt att skada sig som en subkultur. Han har 

exempelvis träffat en tjej där det ingick i hennes gäng att skära sig. Samtidigt konstaterar han 

att trots att denna tjej slutade skada sig fanns hennes problem med kroppen kvar. Person F 

beskriver att självskadebeteende i vissa avseenden kan vara en ungdomstrend, att många 

tonåringar provar att skära sig, men att de flesta inte får någon positiv effekt av det och 

därmed inte fortsätter. Han tror att alla personer som skadar eller som har skadat sig någon 



gång under tonåren inte behöver professionell hjälp. Person F berättar att unga som skadar sig 

så att det syns, gör det för att visa vem de är. Han menar att detta är en period i livet då man 

söker och hamnar fel ibland, det är på ett sätt en ungdomskultur. Han berättar vidare att han 

tror att det är ett tecken på illabefinnande och att vissa ungdomar därför experimenterar med 

lite desperata strategier. Han tror att några av dem kommer att hamna inom vuxenpsykiatrin 

men att de allra flesta inte gör det. Person F tror att de flesta ungdomarna lämnar detta 

beteende utan några specifika insatser. 

 

5.7 Klientens förhållningssätt till självet och kroppen 
Person C berättar att hans klienter oftast känner ett starkt självförakt. Han berättar att en del 

av hans klienter uttrycker att de känner sig äckliga. Han berättar att en av hans klienter sagt att 

hon hatade att höra att hon var snygg, eftersom hon bara kände sig äcklig då. Enligt Person D 

innebär självskadebeteendet att man ser sig själv som värdelös. Han säger att hans klienter 

inte skulle ge sig på någon annan så som de ger sig på sig själva. Detta handlar enligt honom 

om vad man anser sig vara värd och inte värd.  

 

Flera av våra respondenter berättar att det absolut mest förekommande sättet att förhålla sig 

till sina sår och ärr bland deras klienter är att det är någonting de skäms över och vill dölja. 

Men det finns även de som går i kortärmat och visar upp sina sår helt öppet. Detta kan enligt 

Person C handla om att hans klienter vill visa att de klarat något. Han säger att de brukar 

känna sig värdelösa och misslyckade. Att ha skurit sig kan bli ett bevis på att de faktiskt har 

klarat någonting. En av hans klienter hade till och med känt sig misslyckad för att hon inte 

hade klarat av att skära sig ordentligt. Person A säger att vissa inte verkar vara medvetna om 

sina ärr. Han berättar om en klient som alltid gick i kortärmat, trots att hennes armar var helt 

förstörda. När hon kom i korridoren så vek alla av, eftersom ingen stod ut med att se på 

henne. Person A säger att hon inte hade något förhållningssätt överhuvudtaget till sin kropp 

och sina ärr. Han säger att vissa av klienterna börjar dölja sina ärr under behandlingstiden. De 

börjar se sig själva på ett annat sätt och inser att de förstört sig själv. Person A beskriver även 

en flicka som slutade skära sig, men fortfarande hade ett problematiskt förhållande till sin 

kropp efter behandlingen. Person B berättar att han mött flera klienter som har lyckats dölja 

sina ärr och sitt självskadebeteende under flera år. Han förklarar att de sällan vill visa upp sitt 

beteende och sina ärr. Detta innebär att personen får bära tröjor med långa armar, armband 

eller på annat sätt dölja sina ärr. Han berättar även att det är vanligt bland hans klienter att de 



skär sig på insidan av låren eftersom det syns mindre där. För några år sedan upplevde Person 

B att det var vanligt att vira el-tape runt huden som man sedan drog bort för att kunna få 

smärtan men samtidigt slippa ärren. När de har kommit längre i sin behandling vill i princip 

alla klienter som våra respondenter mött få bort sina ärr, även de som tidigare visat dem. 

Person F berättar att även om en del av hans klienter visar sina ärr när de är i aktivt 

självskadebeteende, så vill de bli av med sina ärr när de har lyckats bli fria från sitt beteende. 

En del försöker med plastikkirurgi men det blir sällan något lyckat resultat, säger han. Person 

B berättar att det finns möjlighet att exempelvis tatuera in hudfärg i ärren. Person F berättar 

att klienter han träffat har förklarat att de vill kunna använda tröjor med kort ärm, att de inte 

vill visa barnen och slippa förklara vad det är, de vill kunna känna sig som andra. 

 

5.8 Omgivningens förhållningssätt till klienten 
Person D berättar att anhöriga till klienterna han möter ofta blir väldigt rädda när en 

närstående har självskadebeteende och de förutsätter att personen vill ta sitt liv. De har ofta 

väldigt svårt att tänka sig att man kan vilja skada sig av någon annan anledning. Han berättar 

att självmordsförsök är det enda de anhöriga han mött associerar till när en närstående skadar 

sig medvetet. Även om den unge förnekar detta, så är det de anhörigas största rädsla. De har 

ofta levt med detta länge, så allt som den här klienten gör väcker den här oron säger Person D. 

Person E var ofta rädd för att hans klient skulle dö och beskriver rädslan så här: 

 

”Jag är glad att jag slapp bevittna ett självmord. Det var det vi var rädda för 

här hemma. Att vi skulle komma in där en morgon och att hon inte fanns längre. 

Utan man öppnade alltid dörren lite så sakta. ” (Person E) 

 

Person D säger att det enligt hans erfarenhet är viktigt att personalen har en gemensam 

strategi i bemötandet av den här klientgruppen. Det gäller enligt honom att vara tillgänglig, 

men samtidigt försöka lägga så mycket ansvar som möjligt på klienten själv och inte ge henne 

för mycket uppmärksamhet precis vid skadetillfället. De kan till exempel få plåstra om sig 

själva om de skadat sig på avdelningen om det inte är så allvarligt, berättar han. 

I DBT, där klienterna är vuxna, ingår det att klienten inte får ringa på 24 timmar om de har 

skadat sig. Detta för att man inte ska förstärka beteendet ytterligare, berättar Person C. 

 



Person D berättar att den personal han arbetar tillsammans med, inklusive han själv, blir 

väldigt berörda av klienterna med självskadebeteende. Detta trots att de arbetar med 

människor som har problem och är vana vid att kunna hålla sig distanserade, säger han. 

Person D anser att denna klientgrupp verkligen väcker personalens vilja att omhänderta. Man 

skulle helst vilja ha dem i knäet och hålla om dem, säger han. Person E beskriver hur 

personalen bemötte hans klient på den somatiska akutmottagningen för barn:  

 

”Alla är glada och alla tittar på henne, det blev en sorts uppmärksamhet och en sorts 

situation som hon var van vid o som hon ville ha. --- Hon ville sätta igång den här 

karusellen, hela karusellen, få igång allihopa. Då blev hon sedd och då blev hon 

centrum och då kändes det bättre för henne en liten stund.” (Person E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Analys 
Vi kommer här att göra en analys av vårt empiriska material genom att betrakta det i ljuset av 

våra teorier. I vissa avsnitt har vi delat in personer med självskadebeteende i två grupper; 

klienter med personlighetsstörning och klienter utan. 

 
6.1 Anknytningsteori 
Person A tror att integreringen mellan kropp och själv börjar redan i tidig barndom. När man 

lär sig gå förstår man att man är agent för sitt eget handlande och på så sätt blir kroppen ett 

medel för att uppnå sina egna syften. Barnet behöver en vuxen för att erfarenheterna ska 

integreras och bli begripliga. Om förhållandet till föräldern blir problematiskt kan detta leda 

till att erfarenheterna inte integreras och barnet blir då främling för sin egen kropp, berättar 

han. Integreringen och samspelet som saknas tolkar vi som en del av ett otryggt 

bindningsmönster. Integreringen innebär att självets alla delar hänger samman och att kroppen 

blir en del av detta själv. Vi tror att en anledning till att man skadar sin kropp kan vara att 

personen inte upplever sin kropp som en integrerad del av självet. Skärandet blir då ett sätt att 

uttrycka på i kroppen vad man känner i själen och på så sätt skapa en känsla av integration. En 

integration som man inte utvecklat i barndomen på grund av en otrygg anknytning, tänker vi. 

 

 Person H säger att klienter som skadar sig själva har haft svårt att knyta an. Han anser att 

denna anknytningsbrist grundar sig i att föräldern varit emotionellt frånvarande. En otrygg 

anknytning kan alltså ge upphov till självskadebeteende, utan att man för den sakens skull 

måste utveckla en personlighetsstörning. Person A säger att självskadebeteendet är en konflikt 

mellan självet och kroppen som egentligen borde vara en konflikt mellan sig och någon 

annan. Denna ilska är för svår att uttrycka utåt så de tar ut den på sig själv istället. Vi tror att 

detta kan vara en följd av att personen tvingats lära sig att vara emotionellt självförsörjande, 

till följd av en otrygg anknytning. Självskadebeteendet blir då ett sätt att hantera svåra 

känslor. Detta tror vi kan bero på att klienten tvingats lära sig att själv hantera svåra känslor i 

barndomen, utan hjälp av en trygg anknytningsperson. 

 

 Person H tror att personer med självskadebeteende ofta känner en konflikt och ett raseri som 

de har svårt att rikta mot den det berör utan tar ut det på sig själv istället. Person B talar om 

detta som inkapslade känslor. Han säger att de flesta klienter som kommer till honom har 



svårigheter att visa ilska mot dem den riktar sig mot och har en bristfällig kontroll över den. 

Person C säger att klienterna med borderline har lärt sig att stänga av sina känslor därför att 

det är för smärtsamt att känna. Han tolkar det som en överlevnadsstrategi som personen 

behövt utveckla i sin uppväxtmiljö. Det handlar då om plågsamma känslor av framför allt 

sorg, rädsla, skam och skuld. Detta stämmer väl överens med det Person D säger; att personer 

med självskadebeteende och borderline ofta har en avtrubbad sensibilitet både känslomässigt 

och kroppsligt. Att stänga av sina känslor kan enligt Bowlby (1994) vara en strategi att 

hantera ett otryggt bindningsmönster. Vi tror att vissa av de klienter våra respondenter 

beskriver skadar sig som ett utlopp för starka känslor som de kapslat in, vilka grundar sig i 

tidiga konfliktfyllda relationer. I vissa fall kan dessa känslor vara så nedtryckta att de slutat 

känna, har vi förstått genom våra intervjuer. Självskadebeteendet kan då bli ett sätt att tvinga 

fram en känsla, även om vissa inte ens kan uppleva att det gör ont.  

 

Person H menar att klienter med självskadebeteende aldrig haft en relation som bär vilket gör 

att det finns en tomhet, de blir själsligt tomma. Person D säger att man kan utveckla detta 

beteende om man inte fått den psykiska påfyllnad från föräldrarna som behövs. Han anser att 

denna grupp av klienter han möter hela tiden behöver fyllas på, självskadebeteende kan då bli 

en sådan påfyllnad.  De blir dock snart tomma igen eftersom ingenting stannar kvar, säger 

han. Person E tolkar sin klients självskadebeteende som ett sätt att hantera svåra känslor. 

Klienten kände sig sviken och övergiven efter att ha blivit skiljd från sin mamma och sina 

bröder när hon var nio år. Person E berättar att det endast var när klient hade skurit sig som 

hon tillät sig att visa dessa känslor.  

 

 

Vi har genom våra intervjuer således fått intrycket av att vissa personer skadar sig för att 

komma i kontakt med sig själv och sina känslor. I vissa fall verkar beteendet bli ett sätt att 

eliminera ett känslomässigt avståndstagande. Vi tänker att dessa klienter kan ha erfarenhet av 

smärtfyllda nära relationer. Denna distansierade hållning till sina känslor och till andra 

personer kan därför klienten ha utvecklat som skydd från att bli sårad. Men samtidigt tror vi 

att närhet till andra människor och till sig själv är ett allmänmänskligt behov. Som flera av 

våra respondenter beskriver det, kan självskadebeteendet bli ett sätt att dels komma i kontakt 

med sig själv, dels kan det öppna såret bli ett omsorgsobjekt. Om klienten inte kan tillåta sig 

att vara behövande i andra situationer, så kan skadan vara en omväg till tröst och närhet tänker 

vi.  



 

De flesta av våra irespondenter har beskrivit att klienterna känner självförakt. De tycker 

varken om sig själva eller sin kropp. Person C berättar att de t.ex. kan känna sig äckliga. 

Person H tror att klienternas självförakt ofta grundar sig i sexuella övergrepp. Person B 

berättar att de flesta som har självskadebeteende som han har träffat har varit utsatta för 

sexuella övergrepp, han säger även att sexuella övergrepp kan leda till ett starkt självhat.  Som 

vi skrev i teoridelen kan vi se ett samband mellan en desorganiserad anknytning (företrädesvis 

incest) och borderlinepersonlighet med dissociation och självskadebeteende som symtom i 

litteraturen. Detta samband bekräftas alltså av våra respondenter.  Det bekräftas även av 

studien Childhood origins of self-destructive behaviour (Kolk et al. 1991) där de konstaterat 

att det finns ett signifikant orsakssamband mellan sexuella övergrepp och 

personlighetsstörning med självskadebeteende som symtom. Vi tror att övergreppet kan göra 

att offret känner hat mot sin egen kropp. Detta självhat kan uttryckas genom att skada kroppen 

och på så sätt straffa den. Om klienten blivit utsatt för incest av sin anknytningsperson är 

risken stor att hon utvecklar ett desorganiserat anknytningsmönster. Det desorganiserade 

mönstret grundar sig i en omöjlig konfliktsituation i barnets känslor, eftersom föräldern både 

är den som ”slår på” anknytningssystemet och den som ska fungera som barnet ska söka 

skydd hos. Detta kan i vissa fall göra att personen utvecklar dissociation, eventuellt med 

borderline och självskadebeteende som följd.  

 

 
6.2 Levd sjukdom 
6.2.1 Självskadebeteende med personlighetsstörning 
Toombs (1992) menar att sjukdom gör att det inte råder harmoni i den levda kroppen, att man 

har svårt att vara i sin kropp. Detta är något som denna grupp ofta har svårt med. Deras ångest 

och starka känslor gör att de har svårt för att känna sina känslor och sin kropp. Toombs (1992) 

skriver att sjukdom hindrar personen från att ”vara-i-världen”. Självskadebeteende kan ses 

som en sjukdom som hindrar klienten från att kunna göra det som hon tidigare kunnat. Det är 

orsakerna till beteendet, och konsekvenserna av det, som hindrar personer med 

självskadebeteende från att fungera normalt och gör att de upplever världen annorlunda. 

Person A berättar att han mött klienter som beskrivit det som att de bara känner att de är i 

kontakt med sig själva när de skadar sig. Detta beskriver även Person B då han menar att de 

flesta som söker hjälp hos honom inte kommer till honom för att bli av med sitt 



självskadebeteende, utan för att de mår dåligt. Därmed tror vi att självskadebeteendet kan vara 

deras klienters sätt att komma tillbaka i sina kroppar och kunna ta del av det som finns 

omkring dem, att kunna ”vara-i-världen”. För att kunna vara i sig själva måste de få ner 

ångesten, gå ner i känsla. Detta kan de göra genom att skada sig. Person A berättar att det 

finns klienter han mött som förklarar det som att när det brister eller gör ont är det den enda 

gången som de känner sig hela och i kontakt med sig själva. Person D beskriver dessa klienter 

sällan har en flödande ångest efter det att de har skadat sig, utan de har ett lugn som ofta 

håller i sig ett par dagar. Han beskriver detta som ett klart lugn vilket han upplever som lite 

obehagligt att se. Han menar att detta lugn är en effekt av att de skadat sig. Person D upplever 

att denna känsla av lugn kan hålla i sig ett tag men sedan går klienten upp i känsla igen. Vi 

tror därmed att det skapas en negativ spiral för dessa klienter, där självskadebeteendet blir en 

strategi för att hantera ångesten och kunna ta del av att ”vara-i-världen” samtidigt som 

beteendet skapar än mer ångest. Eftersom det på detta sätt blir en strategi är det inte 

självskadandet de vill bli av med, utan de vill slippa ångesten och bli mer närvarande. 

 

De ärr som klienterna då får av beteendet är något de flesta vill dölja, enligt våra 

respondenter. Detta innebär att den stil de hade innan de börjar skada sig förändras, eftersom 

de på alla vis försöker dölja ärren. Person B har han mött personer som har lyckats dölja sina 

ärr och sitt självskadebeteende under flera år. Personen får bära tröjor med långa armar, 

armband eller på annat sätt dölja sina ärr för att dölja ärren. Han berättar även att det är 

vanligt bland hans klienter att de skär sig på insidan av låren eftersom det syns mindre där. 

För några år sedan upplevde Person B att det var vanligt att vira el-tape runt huden som de 

sedan drog bort för att kunna få smärtan men slippa ärren. När de har kommit längre i sin 

behandling vill i princip alla klienter som våra respondenter mött få bort sina ärr, även de som 

tidigare visat dem. Det finns då möjligheter som exempelvis att tatuera in hudfärg i ärren eller 

använda plastikkirurgiska ingrepp berättar Person B. Person F berättar att klienter han träffat 

har förklarat att de vill kunna använda tröjor med kort ärm, att de inte vill visa barnen, att de 

vill slippa förklara och de vill kunna känna sig som andra. Toombs (1992) skriver att den 

personliga stilen och hur vi presenterar oss för omgivningen kan vara jobbigt för den som är 

sjuk. Att detta påverkar förhållandet till sin kropp. Enligt flera av våra intervjupersoner 

förändras självskadeklienternas syn på sin kropp när de genomgår terapi.  

 

Vi tolkar det som att de klienter som döljer sina ärr på ett sätt förstår hur andra uppfattar ärren 

och att de samtidigt inte vill bli av med den strategin som de tycker hjälper dem. Vi tror att de 



ofta förstår att andra kan ha svårt att acceptera att de skadar sig. De klienter som inte gömmer 

sina ärr inom denna grupp tror vi har så dålig kontakt med sitt själv och sin kropp att de inte 

förstår hur de uppfattas, eftersom de inte uppfattar det själv. Andra kanske är medvetna om 

reaktionerna de skapar. Att visa ärren blir då ett sätt att söka uppmärksamhet, ett rop på hjälp 

tror vi. Enligt våra respondenter börjar de flesta av deras klienter dölja sina ärr under 

behandlingens gång och vill helst få bort dem helt. Ärren blir något de skäms över och 

påminner om en svår period i deras liv. De blir mer medvetena om hur andra ser på deras 

kropp och vad detta innebär. Deras stil och hur de presenterar sig för omvärlden och hur de 

tror att omvärlden ser på dem stämmer inte längre med hur de mår. De vill bli uppfattade på 

ett annat sätt. Det är en tid de vill lämna bakom sig ,vilket kan vara svårt att göra med så 

tydliga bevis kvar på kroppen.  

 

6.2.2 Självskadebeteende utan personlighetsstörning 
Denna grupp är inte lika homogen som de med borderlinesymtom, då den grundläggande 

problematiken är mycket varierande. Det gör att denna teori inte går att applicera på samma 

sätt inom denna grupp. Person A berättar att det enligt hans erfarenhet finns kompisgrupper 

där det ingår att man skadar sig. Person A beskriver detta sätt att skada sig som en subkultur. 

Vi tolkar det som att denna grupp skadar sig främst för att det är ett sätt att visa tillhörighet. 

De har ofta en komplicerad syn på och relation till sin kropp, men dessa ungdomar kräver ofta 

en kortare behandlingstid och många fall kan de sluta själva utan behandling. Person F 

beskriver att detta kan vara en ungdomstrend, att många tonåringar provar att skära sig men 

att de flesta inte får någon positiv effekt av det och därmed inte fortsätter. Han berättar vidare 

att han tror att det är ett tecken på illabefinnande och att de därför experimenterar med lite 

desperata strategier. Han tror att vissa av dem kommer att hamna inom vuxenpsykiatrin men 

att de allra flesta inte gör det. Han tror att de flesta ungdomarna lämnar detta beteende utan 

några specifika insatser. Vi har konstaterat att denna grupps självskadebeteende inte generellt 

kan jämföras med sjukdom på samma sätt som med gruppen med personlighetsstörning. Det 

innebär att teorin ”levd sjukdom” inte kan förklara denna grupps förhållande till kroppen 

närmare.   

 

 

 



6.3 Kroppen som objekt 
6.3.1 Självskadebeteende med personlighetsstörning 
För personer som får en sjukdom blir kroppen något som hindrar menar Toombs (1992). För 

personer med denna typ av självskadebeteende blir kroppen snarare det som möjliggör att 

komma i kontakt med sig själv. Vid borderlinestörning med självskadebeteende är det är 

ångesten som hindrar och kroppen blir på det sättet det som man använder sig av för att inte 

bli hindrad. På detta sätt får denna grupp både en alienering och en identifikation med 

kroppen, tolkar vi det som utifrån vad våra respondenter berättat. Vi tror att alieneringen 

består i att ångesten gör att personen inte får kontakt med sina känslor och sin kropp. De 

känner sig jagade och har lärt sig att stänga av för att slippa känna. De kan då få stark ångest 

med dissociation som följd, och klienten måste göra något drastiskt för att komma bli 

närvarande igen. Vi tror att klienten därmed kan känna en identifikation med kroppen 

eftersom hon använder sig av kroppen för att komma ner i känsla. Efter självskadandet blir 

skapas en återkoppling mellan kroppen och självet och personen blir därför lugn. Vi tror att 

dessa klienter använder sig av förhållandet mellan kroppen och självet för att hantera sin 

ångest. Detta kan man se när Person A berättar att det finns klienter han möter som säger att 

det bara är när de skadar sig som de känner sig hela och i kontakt med sig själv. Person D 

beskriver ett lugn som kommer över dessa personer efter skadan. Även ärren blir en 

identifikation av vem de är. De försöker ofta dölja dem, vill inte att någon ska se hur de 

hanterar sin ångest, samtidigt som ärren kan fungera som fysiska bevis på hur de mår mentalt 

och emotionellt. Person G menar att de vanligaste anledningarna till varför man skär sig enligt 

hans klienter är på grund av att det visar hur de mår på insidan, att det är en form av 

bestraffning, ett kontrollbehov eller för att minska en tomhetskänsla. Vi tror att såren och 

ärren i sin tur kan bli en del av klintens identitet. Även om ingen annan ser dem så finns de 

där. Det blir en del av hur personen känner sig, en slags brygga mellan sitt inre och sitt yttre.  

 

Efter skadan måste personen ta hand om sin kropp som ett objekt. De behöver plåstra om 

skadan eller bli sydd. När de kommer till sjukhuset och blir omplåstrade eller när någon ser 

vad de har gjort får de enligt våra respondenter ofta mycket starka reaktioner. De kan bli 

omhändertagna och får uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet arbetar de med att inte ge 

dem inom slutenvården, enligt Person D som arbetar där. I DBT ingår det att klienten inte får 

ringa på 24 timmar om de har skadat sig, detta för att vi inte ska förstärka beteendet 

ytterligare, berättar Person C. Person E beskriver hur en flicka med självskadebeteende tyckte 



om att åka till sjukhuset på grund av uppmärksamheten och omsorgen han fick då. En omsorg 

som hon enligt honom inte tillät sig att få när hon inte skadat sig.  

 

Toombs (1992) skriver att kroppen uppfattas som det som hindrar personen från att bli frisk. 

Vi tolkar det som att klienterna med självskadebeteende som våra respondenter beskriver 

snarare upplever att kroppen är ett verktyg för att må bättre, om så bara för en stund. Person A 

berättar att det finns klienter som förklarar att den enda gången som hans klienter känner sig 

hela och i kontakt med sig själva är när huden brister eller gör ont. Person C beskriver detta 

genom att förklara att en del av hans klienter har stängt av kroppen och svårt att känna något 

fysiskt. Vissa har till och med svårt att stänga ögonen för att de känner så mycket i kroppen 

då, berättar han. Toombs (1992) beskriver att en person som är sjuk kan känna sig reducerad 

till ”en kropp som inte fungerar som den ska”, och att självet därmed glöms bort i behandling. 

Vi har genom våra intervjuer dock kunnat konstatera att personer med självskadebeteende 

oftast får bra hjälp med självet av våra respondenter. Däremot tror vi att det skulle kunna 

läggas mer fokus på kroppsmedvetenhet i behandlingen av självskadebeteende. Vi tror att en 

person med självskadebeteende inte bara behöver hjälp med att hitta andra strategier för att 

hantera sin ångest eller minska sin ångest i allmänhet, utan även behöver hjälp med att 

förbättra sin kroppskännedom och sin relation till kroppen. Detta får vi stöd för från flera av 

våra intervjupersoner. Person A beskriver att han anser att det skulle vara bra för många av 

dessa klienter att lära känna sin kropp bättre med hjälp av en sjukgymnast. Han menar att hans 

arbete fokuserar på det som finns i själen och att detta arbete skulle bli lättare om klienten 

parallellt arbetade med att lära känna sin kropp. Person A menar att det är viktigt att få in 

känslan i kroppen och på det sättet levandegöra den mer. Inom DBT har man en viss 

fokusering på kroppen genom övningar, så kallad mindfullness. Där ska klienterna känna efter 

vad kroppen känner, som exempelvis att ryggen är mot ryggstödet. Person C beskriver att 

vissa av hans klienter har svårt att känna detta. Han berättar även att det finns de som inte 

förstår att om man exempelvis blir rädd så känns det i magen. Då tar de upp och pratar om 

detta, men bara om klienten själv har beskrivit att de är oroliga för detta. De förklarar då att 

om man blir rädd är det klart att man känner det i kroppen, att det hänger ihop. Person B 

beskriver att han tror det är viktigt att försöka bygga en bro mellan kropp och själ i samtalen 

för att på så vis förstå hur de hänger ihop.  

 

Vi kan konstatera att det i vissa fall kan vara så att självet får behandling men att dess 

koppling till kroppen snarare är det som kan glömmas bort. Det är inte självklart att klienten 



får en fungerande relation till sin kropp, även om hon lyckas bli av med sitt 

självskadebeteende. Person A beskriver en flicka som slutade skära sig men fortfarande hade 

ett problematiskt förhållande till sin kropp efter behandlingen. Vi har fått intrycket av att våra 

klienterna som våra respondenter beskriver ofta får bra behandling av självet, men att det 

skulle kunna läggas mer fokus på kroppsmedvetenhet. Vi tror att dessa klienter inte bara 

behöver hjälp med att hitta andra strategier för att hantera och minska sin ångest i allmänhet, 

utan även behöver hjälp med att förbättra sin kroppskännedom och sin relation till kroppen. 

Det finns ofta sjukgymnaster och arbetsterapeuter till hands inom psykiatrin har vi förstått via 

våra respondenter, men dessa används inte så mycket som vi tror att dessa klienter skulle 

behöva misstänker vi. Vi tror att behandlingen av självskadebeteende skulle kunna bättre om 

kombinerade kognitiv terapi med exempelvis basal kroppskännedom av en sjukgymnast. Den 

utvecklingspsykologiska psykologin tror vi även har en del att tillföra. 

 

6.3.2 Självskadebeteende utan personlighetsstörning 
Den allmänna uppfattningen bland våra respondenter är att denna typ av klientgrupp ofta inte 

har lika problematisk bakgrund till sitt beteende som den andra gruppen och är därmed inte 

lika svåra att hjälpa genom behandling. Vi tror att personer som inte har en 

personlighetsstörning och som skadar sig i vissa fall utnyttjar att andra ser på deras kropp som 

objekt. Dels visar ärren hur dåligt de mår emotionellt och dels kan de visa tillhörighet. Det 

kan vara så att vissa ungdomar vill att andra ska reagera för att de vill ha hjälp eller för att de 

vill bli sedda. Det finns enligt våra respondenter de grupper där självskadebeteendet är del, så 

som en viss klädstil som även den väcker uppmärksamhet. Deras syfte kan vara att få 

uppmärksamhet, skilja sig från mängden, känna grupptillhörighet och för att visa hur dåligt de 

mår.  

 

Person F tror att alla personer som skadar eller som har skadat sig någon gång under tonåren 

inte behöver professionell hjälp. Han berättar att unga som han har mött i denna grupp som 

exempelvis har skurit sig på armarna gjort det för att visa vem de är. Han menar att detta är en 

period i livet då man söker och hamnar fel ibland, det är på ett sätt en ungdomskultur. Utifrån 

vad våra respondenter har berättat tror vi att det finns en stor del av dessa personer som aldrig 

hamnar inom psykiatrin utan slutar självmant. Självklart kan denna grupp även innefatta 

personer som har svårare problematik i botten och som i vissa fall senare kan få en borderline 

problematik. Gruppen kan även innefatta personer som mår psykiskt dåligt på andra sätt och 



använder detta för att känna en identifikation och som därmed börjar skada sig som lösning 

och strategi för sina problem.  

 

6.4 Smärta och lidande 
Enligt Eric Cassel är smärta en fysisk upplevelse medan lidande är en emotionell upplevelse 

(Cassell, 1988). När en person skadar sig själv känner de smärta men anledningen till att de 

skadar sig tror vi är för att de känner lidande. Smärtan kan alltså lindra lidande vid 

självskadebeteende. Vissa klienter kan även behöva se att blodet rinner för att känna att det 

emotionella lidandet och ångesten släpper. Person B tror att det inte bara är smärtan som hans 

klienter vill åt utan menar att det händer något med människor när de ser blod. Samtidigt 

tycker de flesta av klienterna att det är obehagligt när det gör ont i andra sammanhang än när 

de själva skadar sig, enligt respondenterna. Person B berättar att många av de klienter som 

han träffar är mycket rädda när de ska sys eller ta sprutor eftersom de tycker det gör ont. 

Person E berättar att hans klient skrek och var ledsen över bedövningssprutan som hon skulle 

få när de skulle sy ihop ett av hennes sår. Denna paradox förklarar Person B med att vissa av 

hans klienter är så uppe i känsla när de skadar sig att de inte känner smärtan förrän efteråt. 

Klienten är högt i känsla använder hon sig av den fysiska smärtan (skadandet) för att komma 

in i sin kropp och bli av med det emotionella lidandet (ångesten), menar han. När hon sedan är 

närvarande i sin kropp innebär smärtan istället lidande. Den grupp som har en 

personlighetsproblematik som våra respondenter träffat blir smärtan något befriande när de är 

uppe i känsla, men blir däremot ett lidande när de är i sin kropp. Detta dubbla förhållande har 

dock oftast inte personer utan borderline problematik, menar Person G. Det kan även förklara 

varför alla som provar att skada sig inte fortsätter, tänker vi. De får i så fall inte denna positiva 

upplevelse av smärtan utan känner endast lidande. Att skada sig själv innebär då inte att de 

mår bättre och utgör därmed inte en funktion för dem. 

 

 

 

 

 

 



8. Avslutning 
8.1 Reflektion kring vårt arbete  
Vi har intervjuat åtta personer som alla på olika sätt möter självskadebeteende i sitt 

professionella arbete. I intervjuerna har vi försökt fokusera på hur respondenterna tror att 

deras klienter förhåller sig till sitt själv och till sin kropp och hur förhållandet mellan kropp 

och själv kan hänga samman med klientens självskadebeteende. Vi är dock medvetna om att 

det endast är våra respondenters tolkningar vi har haft att utgå ifrån. Vi har därför inte kunnat 

säga något generellt om hur klienter med självskadebeteende själva upplever sig och sin 

kropp. Det kan vi bara spekulera i. Det har dock varit intressant att se att våra teorier och 

respondenternas berättelser så väl går hand i hand.  

Som socionom kan man möta denna klientgrupp i många olika sammanhang, särskilt om man 

arbetar som kurator; exempelvis inom skola, ungdomsmottagning, sjukvård eller psykiatri. 

Flera av våra respondenter var socionomer i grunden, även om nästan alla hade 

vidareutbildning. Vi uppfattar att socionomutbildningen har som ambition att lära studenterna 

att kunna förstå och möta hela människan på alla nivåer, alltifrån individen ur ett globalt 

perspektiv till ett intrapsykiskt perspektiv.  Det borde därför vara naturligt att även 

uppmärksamma den kroppsliga aspekten av individen.  

Vi tror att det är viktigt att inte glömma bort kroppen när vi möter våra klienter. Kroppen är 

inte ett oväsentligt skal, utan en viktig del av en person. Genom att uppmärksamma kroppen 

och inkludera den, tror vi att man kan ha större möjlighet att förstå och hjälpa våra klienter.  

 

De frågor vi lyft i detta arbete kan vara viktiga för att öka förståelsen av självskadebeteende. 

Vi tror att den kroppsliga aspekten av självskadebeteende skulle kunna utforskas djupare och 

på så sätt kanske fungera som ett komplement till utvecklingen av en ännu bättre behandling 

av självskadebeteende.  

 

8.2 Reflektion kring samband mellan självskadebeteende och kroppen 
Vi har upplevt att våra respondenter i flera fall blivit lite ställda av vårt val av fokus. Många 

av dem verkar ovana vid att medvetet tänka kring den kroppsliga aspekten av deras klienter. 

Samtidigt tycker vi att alla våra respondenter har kunnat beskriva sina klienter med 

självskadebeteende ur ett kroppsligt perspektiv under samtalets gång. Samtliga har reflekterat 

kring dessa frågor på ett engagerat och informativt sätt. Vi upplever att våra teorier har lyft 

upp tankar till ytan hos våra respondenter. I vissa fall verkar vår infallsvinkel gett 



respondenten ett nytt sätt att se på sina klienter med självskadebeteende. I vissa intervjuer fick 

vi intrycket av att kroppsaspekten var något som respondenten reflekterat över, men som han 

kanske inte formulerat i ord tidigare på samma utvecklade sätt. Flera uttryckte att kroppen var 

något som borde uppmärksammas mer i behandlingen av självskadebeteende. 

 

Självskadebeteendet är enligt våra respondenter en strategi som fungerar för en del, men som 

har svåra konsekvenser. Beteendet kan enligt dem göra att man blir mer närvarande i sig själv, 

sin kropp och sina känslor och få en tillfällig mental lindring. Samtidigt blir såren och ärren 

något som klienten måste förhålla sig till. Kroppen blir på så sätt något som hindrar självet 

från att ”vara-i-världen”. Det är först när klienterna blir mer medvetna om sig själv, sin kropp 

och vad ångesten beror på som även de kan se självskadandet som ett problem, menar flera av 

våra respondenter. Den negativa relation som klienter med självskadebeteende i regel har till 

självet och kroppen som våra respondenter beskriver, kan grunda sig i en otrygg anknytning i 

barndomen. Sjävskadebeteendet kan också vara ett sätt att genom sin kropp visa tillhörighet 

och att man mår dåligt. Vi tror att vissa klienter inte fått den psykiska näring som de behövt 

för att få en god kontakt med sig själv och sin kropp.  

 

Bakgrunden till beteendet tror vi med andra ord ofta är mycket starka känslor. Dessa känslor 

kan enligt respondenterna i vissa fall bero på sexuellt utnyttjande. Vi har konstaterat att det 

verkar finnas ett samband mellan incest och självskadebeteende enligt både vår empiri och 

teori, det är dock inget deterministiskt samband. Bearny Pålsson har skrivit två 

självbiografiska böcker om sitt liv med borderline, schizofreni, missbruk och 

självskadebeteende. Hon beskriver här i sin bok Känn pulsen slå (2008) delar av de känslor 

och upplevelser som hon tror ligger till grund för hennes problem: 

 

”Jag vill så gärna berätta om dessa brutala minnen för någon men jag kan inte 

uttala orden, det blir för smutsigt då, för verkligt. När minnena av mig själv som 

barn med en vuxens mans händer på min kropp väller fram så ligger jag på 

golvet i badrummet och kräks fram galla, äckel och hat. Ett självhat, ett hat mot 

den kropp som aldrig känts som min egen.” (Pålsson 2008) 

 

Klienten behöver finna andra strategier att hantera svåra känslor istället för att skära sig, 

menar vi. Ett steg på vägen kan vara att bli medveten om sin egen kropp och värdesätta sig 



själv. För att kunna hjälpa dessa klienter tror vi också att man bör reflektera över att 

självskadandet kanske inte alltid är huvudproblemet för den som skadar sig.  

 

”Om jag vill lyckas 

med att föra en människa mot ett bestämt mål 

måste jag först finna henne där hon är 

och börja just där”   

/ur dikten Till eftertanke, av Sören Kierkegaard (Älsklingsdikten, 2000) 

 

Utifrån vår teori och empiri har vi sett att fenomenet självskadebeteendet kan vara ett tecken 

på att kroppen kan fungera som ett sätt att komma i kontakt med sig själv och sina känslor, att 

bli lugn och närvarande. Att kroppen kan ha denna funktion tolkar vi som något positivt som 

man bör kunna ta vara på. Vi tänker att klienten kanske kan finna andra vägar att använda 

kroppen på; exempelvis genom dans, yoga eller idrott, för att på så sätt komma i kontakt med 

sig själv och må bättre.  

 

Vi har valt att kalla vårt arbete De djupaste ärren är dem vi inte ser. Enligt våra respondenter 

döljer de flesta med självskadebeteende sina ärr. Samtidigt står dessa ärr förmodligen för ännu 

djupare sår i själen. Genom att se ärren på kroppen kan vi få en skymt av ärren i själen. Som 

behandlare har man en viktig uppgift att hjälpa klienten att bli medveten om detta samband 

mellan kropp och själv, så att hon kan finna andra vägar. 
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Bilaga 1 
Introduktionsbrev 
 
 
 
Hej, 

Vi heter Lina Wiklöf och Matilda Modig och går sjätte terminen på socionomprogrammet, 

Lunds Universitet. Vi skriver nu vår c-uppsats där vi undersöker självskadebeteende med 

fokus på kroppen. Detta ska vi undersöka genom intervjuer med personal som kommer i 

kontakt med denna problematik. 

 

Intervjun beräknas ta knappt en timme. Vi kommer att behandla uppgifterna konfidentiellt och 

de kommer att avpersonifieras innan vi hanterar uppgifterna i vår uppsats. Vi vill gärna 

använda oss av ljudupptagning under intervjun men inspelningarna kommer att raderas efter 

utskrift. Du kan när som helst avbryta intervjun och du väljer själv vilka frågor du vill 

besvara. 

 

Tack för att du tar dig tid att träffa oss! 

 

Har du några frågor kan du nå oss på: 

Matilda Modig; *************** 

Lina Wiklöf; **************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 

Barndomens påverkan 

• Varför tror du att klienten skadar sig? 

• Var tror du att klientens syn på kroppen grundar sig? 

• Hur tror du att relationen mellan kroppen och självet har uppkommit? 

- Vad tror du att det beror på? 

 

Emotionell problematik 

• Hur kan man hjälpa en person med självskadebeteende att sluta skada sig? 

• Ser en person med självskadebeteende sig själv som sjuk? 

• Varför anser personen att han/hon skadar sig? 

• Vad får personen för vinster av att skada sig? 

• Hur är personen innan hon/han skadar sig? 

 

Effekter av självskadebeteende 

• Vad får personen för fysiska och psykiska effekter av att skada sig? 

• Vad händer i kroppen då personen skär sig? 

 

Klientens förhållningssätt till självet och kroppen 

• Varför tror du att en person som mår dåligt väljer att skada sin kropp? 

• Hur ser personen på sin kropp: 

- i den stund när de skadar sig själv?  

      - när de betraktar sina ärr? 

• Hur tror du man kan hjälpa dem att få en bättre relation till sin kropp?  

 

Omgivningens förhållningssätt på kroppen 

• Hur tänker personen när någon annan ser ärren? 

• Förändras relationen till ärren under behandlingen? 

• Hur reagerar anhöriga/behandlingspersonal/sjukhuspersonal på beteendet? 

 


