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Abstract 

The purpose of our study has been to examine how individuals in selected autobiographies 

construct their self-image and identity based on their own experience of a self-harm behavior. 

Self-harm is a growing problem, especially among young people, and as future social workers 

we believe that our thesis can help to increase understanding of what self-injury can mean and 

the impact it can have on an individual. Using a narrative method, we have been able to 

interpret the authors' life stories and produce various narrative themes that we have 

interpreted on the basis of the personal identity creation.  

For our empirical material we have chosen five different autobiographies where self-harm has 

a central role in the life-story.  

The themes we saw as particularly central to our narrative analysis based on the personal 

identity creation were the creation of identity in relation to the self-image, attitude and 

relationships, the construction of gender roles, the body as an identity marker, group 

belonging, security and turning points.  
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Jag är fånge i en kropp som jag föraktar, 

i min egen kropp som jag inte kan fly ifrån och inte uppskattar. 

Rakbladet mot min hud lättar på min smärta 

Och ångesten rinner med blodet ut ur mitt hjärta. 

Känslorna är som skavsår  

Ingen kan se hur jag mår. 

Tro mig det är ingen som mig förstår. 

De inre demonerna vill vinna  

medan jag vill att de ska försvinna. 

Jag utför en desperat jakt 

Vill ha makt. 

Över mitt liv och ställer mig en fråga 

Vad är min förmåga? 

Vill ta kontroll och finna min roll. 

Vill leva! 

 

Malin Müller & Linus Pettersson 2015 
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1 Inledning 
 

”Självskadebeteende” är ett begrepp som är allt mer förekommande i olika sammanhang. Via 

undersökningar och rapporter från Socialstyrelsen går det att utläsa att det är en stor del 

ungdomar som har eller har haft tendenser till ett självskadebeteende, samtidigt som 

mörkertalet bland ungdomarna anses vara väldigt stort och omöjligt att mäta (Socialstyrelsen 

2004). Även tidningar och övrig massmedia har de senaste åren lyft fram problematiken med 

självskador och menar att det är ett problem som blir mer och mer omfattande (Lagerstedt 

2013). 

 

Det är inte bara de större medieplattformarna som uppmärksammar självskadebeteende. Det 

finns tillgång till olika självbiografiska böcker, internetforum och bloggar som berör ämnet 

självskadebeteende där olika personer beskriver sin vardag utifrån sina egna personliga 

upplevelser. Vissa personer skriver om tiden efter och hur de lyckades ta sig ur det destruktiva 

beteendet, medan en del personer är mitt uppe i sin individuella kamp med sitt inre mörker 

och mot en ljusare framtid. 

 

Samtidigt som det är lätt att få en inblick och ta del av självskadebeteende utifrån författarens 

perspektiv, är det svårt att upptäcka beteendet i sin närhet. Enligt Socialstyrelsen(2004) är det 

väldigt många som självskadar, och som yrkesverksam inom socialt arbete kommer man med 

största sannolikhet att stöta på någon form av självskadebeteende i sin professionella kontakt 

med andra människor. Detta gör att fenomenet är relevant och intressant att undersöka ur ett 

vetenskapligt perspektiv samtidigt som det är av vikt att belysas inom socialt arbete. 

1.2 Problemformulering 
 

Definitionen av självskadebeteende kan vara problematisk eftersom gränsen mellan 

självskadehandling och självmordsförsök kan framstå som otydlig. Socialstyrelsen (2004) 

lyfter fram tre faktorer som tydliggör skillnaden mellan de två beteendena: dödlighet, 

upprepning och avsikt. En självskadehandling innebär att det sker avsiktligt och att det 

upprepas ofta, vilket innebär någon gång per månad upp till flera gånger i veckan. Det finns 

inget självmordssyfte med handlingen, utan den framträder som en ångestdämpande funktion. 

Socialstyrelsen beskriver vidare att hudskärning är den vanligaste självskadehandlingen, följt 

av hudbränning och slag mot den egna kroppen. 
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IKOS (Informationsprojektet kunskap om självskadebeteende 2015) har definierat begreppet 

på ett sätt som tydliggör kontexten samtidigt som en avgränsning mot självmordsaspekten 

förtydligas:   

 

”När man talar om självskadebeteende syftar man på olika typer av destruktiva handlingar 

som en människa gör mot den egna kroppen. Skadan ska vara avsiktlig och syftet med skadan 

ska inte vara att försöka begå självmord.” 

 

Det finns flera olika vägar att gå när man undersöker självskadebeteende utifrån ett 

forskningssyfte. Det kanske mest självklara sättet att se ett självskadebeteende kan tyckas 

vara att se det genom tydliga kroppsskador, som ärren som skapats efter självförvållade 

skärsår eller brännmärken. Något som är betydligt svårare att se är den personliga processen 

som en människa går igenom på insidan, såsom känslor och synen på sig själv.      

En individs självuppfattning påverkas av hur individen ser på sig själv och sitt egenvärde 

(Kroger 2006). De förväntningar, krav och värderingar som skapar en individ blir både 

tillgångar och begränsningar i försöket att leva utifrån de samhällsnormer som finns och 

skapas i samspel med andra människor. De rådande normer som finns omkring individen både 

på makro - och mikronivå kan frambringa påtryckningar som leder till motiv att utföra 

självdestruktiva handlingar.  

 

Den personliga identiteten konstrueras och förändras ständigt utifrån den sociala interaktionen 

med andra människor och dess påverkan på hur självuppfattning och identitet skapas (Stier 

2012). Socialkonstruktivistisk teoribildning menar att individens identitet föds och formas via 

olika sociala interaktioner och tar form utifrån kulturella sammanhang. Människor har ingen 

identitetskärna i sig som är ”den riktiga personen”, utan vi formar vår identitet utifrån 

upplevelser, värderingar och institutionell kunskap vi tar till oss under livets gång 

(Wenneberg 2001). Med hjälp av självbiografiska böcker har vi ett empiriskt material som 

med stor fördel kan användas när det kommer till att förstå och tolka en individs personliga 

resa och vilka faktorer som är inflytelserika när det gäller det egna identitetsskapandet 

eftersom livshistorierna är berättade utifrån författarens egna perspektiv och självupplevelse. 

Vi har därför använt oss av fem självbiografiska böcker som är skrivna utifrån författarnas 

perspektiv för att undersöka hur individerna konstruerar sin självbild och identitet utifrån 

deras egna erfarenheter av självskadebeteende med hjälp av ett narrativt tillvägagångssätt.   
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1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur personer med självskadebeteende konstruerar den 

egna självbilden och identiteten utifrån självbiografier. 

1.4 Frågeställningar 
 

Hur konstruerar individer sin identitet i relation till sitt självskadebeteende? 

Hur konstruerar individer sin självbild i relation till sitt självskadebeteende?  

Hur konstruerar individer sin identitet i relation till sociala interaktioner? 

2 Orientering av kunskapsläget 
 

Med hjälp av tidigare forskning har vi kunnat definiera vad självskadebeteende innebär 

samtidigt som självskada lyfts fram i en historisk kontext. Vi har även betraktat identitet 

utifrån en rad olika faktorer på ett sätt som gör att identitetsskapandet synliggörs utifrån en 

rad olika faktorer, som till exempel könsroller och sociala normer. Med hjälp av forskning har 

vi kunnat fördjupa oss i olika typer av identitetsskapande på ett sätt som gör att vi kan 

behandla ämnet i analysdelen av uppsatsen.  

2.1 Självskada ur ett historiskt perspektiv 
 

Favazza (2000) beskriver utifrån ett historiskt perspektiv hur självskador har uttryckt sig 

genom tidernas gång utifrån kulturella och religiösa sammanhang genom ritualer och 

traditioner. Han beskriver hur aztekerna och mayaindianerna utförde ritualer som att offra sitt 

eget blod med syftet att komma närmre och visa sin hängivenhet till gudar och spirituella ting. 

Det var vanligt med ritualer för ungdomar som skulle ta steget in i vuxenlivet och betraktas 

som vuxna för att få en högre status, ritualerna kunde handla om att dra ut tänder eller skära 

av huddelar från kroppen för att offras till gudarna. 

Det fanns historiskt sett även självskada i syftet att hjälpa andra, till exempel helare som skar 

upp delar av kroppen för att dela med sig av sitt blod, då detta ansågs ha en helande effekt för 

den som inhalerade blodet.Favazza (2000) nämner Jesus som det mest kända religiösa fallet 

av självskada, eftersom han korsfästs för mänsklighetens skull. 
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Den första forskningsfallstudien om självskada gjordes av L. E Emerson år 1913. Hans studie 

innehöll en kvinna som skar sig och i sin analys lyfte han fram fem olika orsaker till hennes 

självskadebeteende: Kvinnan hade blivit sexuellt utnyttjad i barndomen. Självskadan var ett 

symboliskt substitut till masturbation. Blödningarna på kroppen förväntades sätta igång 

menstruationen. Självskadan triggade ett sadistiskt och masochistiskt element hos kvinnan. 

Den sista orsaken var att beteendet ledde till sekundärvinster då kvinnan blev omplåstrad, 

omhändertagen och sedd (Wallroth & Åkerlund 2002). 

Den första systematiska undersökningen som rörde självskador gjordes av Karl Menninger 

1938. Han delade många av Emersons slutsatser och såg självskadan som ett partiellt 

självmord, där livsdriften till slut segrar över dödsdriften. Genom att rikta skadan mot en 

enskild kroppsdel, till exempel armen, menade Menninger att personen egentligen riktade 

skadan mot könsorganet och på så sätt utförde en symbolisk kastrering av sig själv. 

Både Emerson och Menninger ses som förgrundsfigurer för dagens forskning inom 

psykoanalytiska tolkningar av självskada och Wallroth (2002) påstår att en majoritet av 

dagens forskare inom det psykoanalytiska forskningsfältet än idag utgår ifrån att 

självskadebeteende är överdeterminerat vilket innebär att ett självskadebeteende påverkas av 

flera olika orsaker och faktorer, precis som de båda kom fram till i sina tidiga studier. 

2.2 Definition av begrepp 
 

Begreppet självskadebeteende är svårdefinierat och det finns många olika aspekter att ta 

hänsyn till vid en konkret definition av begreppet. Gratz (2001) framhåller att det finns en 

brist på samförstånd om definitionen självskadebeteende och det problematiserar hur mätning 

av begreppet skall gå till. Detta leder till svårigheter att bedöma och jämföra resultat inom 

forskningen.  

Strong (2000) framställer att individer som tillfogar sig skada genom att skära sig benämns 

”skärare”. Definitionen för dessa är, individer som använder sin hudyta till att påverka sin 

emotionella situation och för att komma fram till ett specifikt tillstånd med hjälp av smärta 

som tillfogas sig själv och kommunicera någonting som förut känts orimligt. 

I den forskning vi har tagit del av har en kvalificerad majoritet använt sig av Armando 

Favazzas definition. Favazza (1996) indelar självskadebeteende i två olika kategorier som han 

benämner socialt och kulturellt accepterat självskadebeteende och patologiskt 

självskadebeteende. 
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Det kulturellt accepterade beteendet innebär olika ritualer, kroppsmodifikationer eller andra 

uppenbarelser som har en koppling till religion, seder eller utseendeideal. 

Favazza (1996) delar upp det patologiska självskadebeteendet med hjälp av tre olika 

kategorier: 

1. Det allvarliga självskadebeteendet. Det mest allvarliga av de tre, och kan innebära ett 

livshotande resultat eftersom tillvägagångssättet innehåller någon form av amputation av 

kroppsdelar eller annan deformering av kroppen, till exempel att försöka peta ut ögonen. 

Denna typ av allvarligt självskadebeteende är väldigt ovanlig och uppträder i samband med 

svårt psykisk sjuka individer. 

2. Det stereotypa självskadebeteendet. Kan uppenbaras genom att individen till exempel 

dunkar huvudet i en vägg, vilket är vanligaste sättet. Det kan även uppenbara sig genom att 

man biter sig själv eller drar i håret. Detta beteende går oftast att koppla till någon form av 

funktionsnedsättning, det går däremot inte att koppla en viss typ av stereotyp självskada till en 

specifik typ av diagnos. 

3. Ytligt/medelsvårt självskadebeteende. Är den mest förekommande formen av 

självskadebeteende och innebär att en individ skär eller bränner huden, oftast med hjälp av ett 

tillhygge som till exempel ett rakblad, kniv eller en cigarett. Beteendet kan vara både 

tvångsmässigt eller impulsivt. 

Det impulsiva beteendet har i sig tre olika kriterier: Handlingen utförs för att skada kroppen 

medvetet, skadorna är inte ett försök att begå självmord och syftet med skadehandlingen är 

inte att få något synligt att ”visa upp”. 

2.3 Skapandet av identitet 
 

Thomas Johansson (2006) beskriver med hjälp av Giddens teori om modernitet och 

reflexivitet hur identitet skapas genom ett konkret kulturellt och socialt sammanhang i en 

föränderlig omgivning och att det krävs ett mer reflexivt förhållningssätt till samhället då det 

ständigt förändras och utvecklas.  

Johansson (2006) använder sig av begreppet relativ öppenhet för att beskriva hur identitet 

skapas genom en persons egna engagemang i det personliga identitetsskapandet istället för att 

entydigt fokusera på kön, klass och etnicitet. Utifrån sin beskrivning menar han att det finns 

ett stort utrymme för ett eget identitetsarbete, det ”individuella projektet”. 

Utifrån den posttraditionella identiteten påverkas inte människan på samma sätt av traditioner 

som rör hur något är. Johansson (2006) menar att ett posttraditionellt identitetsskapande 
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snarare betraktar traditioner och normativa kunskaper som föreställningar som ständigt 

ifrågasätts och omkonstrueras. Detta innebär att man under identitetsskapandets gång 

ifrågasätter det naturliga och självklara. 

Genom att individen är i ständig förflyttning mellan olika omgivningar samtidigt som 

könsroller inte är lika cementerade skapas individens mer föränderliga och komplexa identitet 

som gör att man som individ inte behöver låsas till en identitet som är byggd på tidigare 

normativa förväntningar. 

 

Dagens moderna samhälle erbjuder mycket kunskap, förhållningssätt och perspektiv som 

samhällets individer förväntas ta ställning till. Det enskilda individuella projektet 

(individualiseringen) tydliggörs vilket påverkar synen på det kollektiva och innebär ett 

reflexivt förhållningssätt till en kollektiv gemenskap och ett nytt alternativt sätt att forma och 

handla utifrån en kollektiv gemenskap. Johansson (2006) beskriver hur vi idag lever i ett 

upplevelsesamhälle, ett samhälle där olika identitetsprojekt synliggörs genom framförallt 

ungdomars möjligheter att skapa kollektiv gemenskap genom internet. 

Samtidigt som den reflexiva hållningen innehåller en rad av möjligheter och val för den 

identitetsskapande individen, kan det ifrågasättande förhållningssättet även skapa mer 

osäkerhet och förvirring på en individnivå eftersom de personliga valen är närmast 

obegränsade.       

 

Anna Johanssons (2011) artikel ”Att skapa sig själv genom psykiatrin. Ett etnologiskt 

perspektiv på självskadares identitetskonstruktioner” undersöker hur diskussioner på olika 

internetforum påverkar individernas identitetsskapande och påvisar en gemenskap som bildas 

mellan personer med ett självskadebeteende, Framförallt finns det ifrågasättande 

förhållningssättet till psykiatrin i fokus. Johansson lyfter fram hur olika forum och bloggar 

fungerar som olika former av offentliga scener som gör det tillgängligt för individerna att 

lyfta fram och dela med sig av olika typer av ifrågasättande mot vissa delar av den 

psykiatriska vården. Den kritiska attityden mot vården fungerar som ett tillvägagångssätt mot 

en starkare identitetsförankring och genom att klargöra sig själva som en grupp av just 

självskadande patienter gör man en tydlig ”vi och dem”-uppdelning, samtidigt som 

individerna ser sig själva som just självbestämmande individer, och därigenom menar 

Johansson (2011) att den konstruerade motståndaruppdelningen mellan vård och patient fyller 

ett viktigt syfte för den självskadande individen.   
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I sin undersökning i artikeln ”Beyond Self-Esteem: Influence of Multiple Motives on Identity 

Construction” har artikelförfattarna (Vignoles et al. 2006) hittat olika nyckelbegrepp som de 

anser vara relevanta vid byggandet av subjektiva identitetskonstruktioner på både individ- och 

gruppnivå. Självkänsla, kontinuitet, särskiljningsförmåga och mening är av störst betydelse 

för identitetsprocessen. Att ha en stark självkänsla och personlig effektivitet är särskilt bundna 

till en positiv effekt i identitetsskapandet.  

 

Anna Johansson (2010) förklarar i sin avhandling ”Självskada – en etnologisk studie av 

mening och identitet i berättelser om skärande” begreppet identitet som att det utgår från olika 

kontexter. Hennes perspektiv innebär att hon betraktar en individs identitet som någonting 

som blir iscensatt och konstrueras genom upprepade händelser. Johansson (2010) gör en 

skillnad mellan följande begrepp, identifikation och (subjekts)- position. Hon betraktar 

positioner som identiteter som tämligen är stabila, exempel på positioner är kvinna, tonåring 

och man som blir möjliga inom vissa sammanhang. Däremot avses identifikationer de 

handlingar som individen agerar utifrån och genom att identifiera sig med dessa positioner. 

Med detta synsätt ses individers identiteter som föränderliga och mångtydiga, vilket gör att en 

individ kan med ett stort antal olika positioner samtidigt identifiera sig. Det kan då visa sig att 

en del av dessa identifikationer är mer framträdande än andra i olika kontexter. 

 

Med normer produceras kategoriseringar som blir avskiljningar mellan det som anses som 

normalt och det som anses som onormalt. Johansson (2010) beskriver att skära sig avses i 

specifika sammanhang som normaliserande och dessa föreställningar om normalitet skapar en 

arena av grupptillhörighet där individen utvecklar identiteten i. Självskadebeteende kan 

betraktas och tillskrivas positionen som avvikande i en annan eller större social kontext. 

Samhörigheten mellan de som självskadar sig byggs på att det finns en erfarenhets- och 

ömsesidig förståelse för varandras liv att identifiera sig med och som ingen utomstående kan 

förstå generar till en form av normalitet. 

2.4 Genusaspekten 
 

I de flesta studier som beskriver självskadebeteende i samband med könsskillnader har det 

påtalats att det är vanligare att flickor skär sig än pojkar och att pojkar är mer utåtagerande än 

flickor. Det finns risk att pojkarna inte är inkluderade i statistik och att det finns ett mörkertal 

angående dem. I Gratz (2001)  studier fanns ingen signifikant skillnad mellan könen efter att 
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ett antal ungdomar fyllt i en enkät om det hade förekommit självskadebeteende. Det fanns 

skillnad på hur flickor och pojkar tillfogade sig skadorna och flickorna använde sig oftare av 

metoden ”skära sig” än pojkarna. 

 

Könsskillnaderna sett utifrån sociala roller är att uppfostran ser olika ut mellan män och 

kvinnor. En normativ uppfattning är att kvinnor har uppfostrats att undertrycka och hålla inne 

med sin aggressivitet gentemot andra och män intar den tillåtande rollen att öppet uttrycka sin 

aggressivitet. En omständighet till att det är fler kvinnor än män som söker hjälp för sitt 

beteende kan vara att män uppfostras till att inte medge sina problem och söka vård (Överland 

2010).  

 

Anna Johansson (2010) anser att självskadebeteende ofta associeras med unga kvinnor och att 

informanterna i självbiografier och på diverse forum är tjejer. Detta gör att genus förefaller 

vara en viktig indelningsgrupp och tema till en analys och har en betydelse för 

identitetsprocesser kring begreppet att skära sig. Johansson (2010) betraktar femininet och 

maskulinitet som konstruktioner som det är möjligt att förändra och ifrågasätta. Genus är 

sammanflätat med andra faktorer som till exempel sexualitet, ålder och klass som konstruerar 

identiteten men även kontextbundna grupperingar som trovärdighet. Det kan vara så att pojkar 

självskadar sig på samma sätt som flickor gör men att det tolkas feministiskt och omanligt. 

Hur pojkar och flickor självskadar sig kan skilja sig åt eftersom de sociala förväntningarna 

uttrycks på olika sätt, då självskada associeras med femininitet. Maskulint självskadebeteende 

uttrycks med ett utåtagerande beteende och aggressivitet medan flickor uppfattas som passiva 

och sköra (Johansson 2010). 

2.5 Kön och identitet 
 

Smedler och Drake (2006) beskriver hur en individ genom att uppföra sig på ett sätt som 

förväntas enligt normativa sociala beteenden kopplat till genus får sin könsidentitet bekräftad, 

och när bilden bekräftas så stärks den sociala normen kopplat till ett visst beteende. 

Könsidentitet är sammanhängande med många olika sociala handlingar, och när en person 

agerar tvärt emot förväntningarna som finns tydliggörs det hur kön inte bara är något, utan 

något man ständigt måste göra på rätt sätt inom de bestämda konstruerade ramarna. Regler 

och normer kring kön skapas både genom våra personliga handlingar och genom att reagera 

mot och påtala för någon annan när de bryter mot den bestämda könsordningen. 
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Smedler och Drake (2006) utgår från en konstruktivistisk utgångspunkt och menar att kön inte 

innehåller biologisk fakta, utan är en produkt av sociala överenskommelser och dess mening. 

Författarna menar att de olika könsrollerna legitimerar vissa typer av handlingar samtidigt 

som förväntningar upprätthålls, och att framförallt ungdomar lever upp till de olika normerna 

för att få en känsla av trygghet i sitt personliga identitetsskapande.   

 

I Artikeln “Self-Harm and Conventional Gender Roles in Women” jämförs statistik och 

beteende som rör självskador och artikelförfattarna kommer fram till att kvinnor är mer 

förekommande i statistik som rör självskador jämfört med män på grund av hur de olika 

könsrollerna är konstruerade (Straiton et al. 2013). Den kvinnliga könsrollen är en riskfaktor 

när det gäller självskador eftersom kvinnor konstrueras som svagare och mer utsatta på ett 

normativt sätt, medan den manliga könsrollen är skyddande, då det är socialt accepterat och 

till och med ”förväntas av män” att uttrycka sina känslor utåt med hjälp av våldsamma 

handlingar som slagsmål eller hårda ordväxlingar. Huvudsyftet med artikeln var att undersöka 

förhållandet mellan normaliserade könsroller och självskador bland kvinnor. Resultatet visade 

att kvinnor som nyligen behandlats på sjukhus efter självskadande kände större grad av 

osäkerhet över sin situation jämfört med män som behandlas på sjukhus för liknande skador. 

Författarna lyfter även fram hur könsidentiteten för en individ börjar redan i tidig ålder, och 

de olika könsrollerna lyfts fram som riskfaktorer för andra destruktiva beteenden. 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individer konstruerar sin identitet och självbild 

med sitt självskadebeteende. En utgångspunkt kommer vara hur individer konstruerar sin 

identitet utifrån sociala interaktioner. Definition på identitet samt identitetsskapande kommer 

att beskrivas och begreppen är centrala som verktyg i analysen. Nedan kommer en 

redogörelse av teoretiska utgångspunkter och olika begrepp. Identitetsskapandet kommer att 

tolkas utifrån Giddens och Eriksons teorier och begrepp. Giddens begrepp ontologisk trygghet 

och ångest samt tanken om kroppen som ett kommunicerande objekt kommer att vara centrala 

i analysen. Ur Eriksons teori återfinns begrepp som utseendets betydelse samt moratorium 

som är av stor vikt vid identitetsbildning både medvetet och omedvetet.    
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3.1 Anthony Giddens teori om reflexivitet 
 

Anthony Giddens (1997) påtalar i sin bok ”modernitet och självidentitet” om hur det moderna 

samhället i flera olika steg påverkar det personliga identitetsskapandet. Det moderna 

samhället har formats sedan industrialismen etablerades under senare delen av 1800-talet. Han 

beskriver hur kapitalism och nationalstaten tillsammans föder fram moderna fenomen som 

urbanitet, samtidigt som nya sociala institutioner synliggörs. Ett av de tydligaste dragen som 

sticker ut i den moderna perioden beskriver Giddens (1997) som den måttlösa dynamiken, 

vilket innebär hur förändringar i den sociala praktiken går snabbare och är mer omfattande 

jämfört med tidigare tidsepoker. 

 

En stor del av modernitetens dynamik bygger på institutionell reflexivitet, vilket innebär hur 

nya kunskaper vanemässigt förenas i handlingsmiljöer och på så sätt rekonstrueras kunskapen 

som rör sociala livsvillkor. Den här synen på kunskap gör att det som anses vara ”sann” 

kunskap helt enkelt kan ifrågasättas och förändras i framtiden. Ett exempel på ”sann” kunskap 

som har förändrats är synen på familjen, att mamma och pappa bor tillsammans i ett hushåll 

där pappan tjänar pengar genom arbete och mamman tar hand om hushållsarbetet är en syn på 

en social institution som reflexivt har förändrats i det moderna samhället (Giddens 1997). 

 

Självidentitet beskriver Giddens (1997) ”som individens egna reflexiva tolkning av självet 

mot bakgrund av hans eller hennes biografi” (Giddens 1997, s. 275) vilket kan definieras som 

hur en individ uppfattar sig själv, det så kallade självet. Han menar att man förr skapade sina 

egna tolkningar om identitet utifrån sina egna inre berättelser, vilket på ett tydligare sätt 

skapade sammanhängande livsberättelser. Självets berättelse är de historier genom vilka 

självidentiteten förstås reflexivt. Självets reflexiva projekt är den process där självidentiteten 

grundas genom den individuella uppbyggnaden av självberättelser.  Med hjälp av reflexiva 

handlingar skapar och förändrar individen ständigt sin identitet. Det är individens val om 

vilket beteende som är användbart och tillpassar ihop med den valda identiteten, och det 

moderna samhället möjliggör de olika valen individen kan göra.  I det moderna samhället har 

det med hjälp av faktorer som en större konsumtion av både medier och produkter som 

erbjuder identitetsförändringar skapats ett mer reflexiv projekt där ett identitetsskapande har 

ett närmast oändligt handlingsutrymme när det gäller vem man är och hur man vill vara. 
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3.2 Ontologisk trygghet och ångest 
 

Ontologisk trygghet beskriver Giddens (1997) som ”känslan av att det finns en kontinuitet 

och ordning i händelserna, inklusive sådana som inte befinner sig inom direkt synhåll för 

individen” (Giddens 1997, s. 276). 

Han menar att ontologisk trygghet är ett inre fenomen som skapas av tillförlitlighet i 

vardagliga sociala interaktioner. Tillit är centralt i tryggheten, och tilliten byggs med hjälp av 

en tilltro till viktiga personer i ens liv, till exempel föräldrar, släktingar eller nära vänner. 

Även rutiner, vanor och levnadssätt är sammankopplade till att känna en ontologisk trygghet. 

Utan tillit och trygghet riskerar individen att känna existentiell ångest. Giddens (1997) jämför 

ångest med rädsla för att lyfta fram hur rädsla kan riktas mot ett objekt, medan ångest är ett 

generaliserat känslotillstånd som blir påtagligt i situationer med någon slags återkoppling till 

det som framkallade ångesten. Han menar även att ångest handlar om omedvetna uppfattade 

hot mot individens trygghetssystem och självidentiteten.    

3.3 Kroppen 
 

Enligt Giddens (1997) är även kroppen en stark identitetsmarkör, framförallt för unga 

kvinnor. Han nämner anorexi som starkt förknippat till självidentitet, samtidigt som han även 

belyser anorexi som ett exempel på något som är starkt förknippat till det kvinnliga könet. 

Han menar att ”anorexi bör förstås mot bakgrund av den mängd valmöjligheter som 

senmoderniteten erbjuder samtidigt som kvinnor fortfarande utesluts från att helt och fullt 

delta i den värld av sociala aktiviteter som generar dessa möjligheter” (Giddens 1997, s. 130). 

Giddens (1997) beskriver hur en individs självidentitet förstärks genom att kunna uppfylla 

den kroppsliga normen. Han menar att kroppen åskådliggör det som individen inte kan 

kommunicera utåt med hjälp av språket och på så sätt får kroppskontrollen en bärande roll i 

olika typer av sociala sammanhang. 

3.4 Erik Eriksons utvecklingsteori 
 

I Eriksons teori är grundtanken att livet består av åtta stadier där varje stadium innebär 

utvecklingskriser i livets olika skeden och pågår i individens hela livscykel. 

Identitetsutvecklingen startas i spädbarnsåldern och är inte begränsad till en specifik ålder 

eller period utan fortgår hela livet. Genom identifikationer med andra individer faller vissa 
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partier bort och andra införlivas med den egna identiteten (Lindblom &Stier 2011) 

Utvecklingskriserna bör fördelaktigt lösas på ett positivt sätt, en negativ utveckling kan leda 

till att individen utgör ett hinder för sig själv och kan stagnera i ett stadium. Eriksons teori 

betonar vikten av individen i samspel med dess omgivning och en psykosocial utveckling. De 

olika utvecklingskriserna är på samma sätt för alla människor i världen men lösningarna är 

varierande beroende på var i världen man bor. Fokus i uppsatsen kommer vara på femte 

stadiet i Eriksons teori. 

 

Det sista stadiet av barndomen är adolescensen som är en övergångsperiod mellan att vara ett 

barn och att bli vuxen som innefattar stora psykiska och fysiska förändringar. Individen ska 

genom en process ordna in sina barndomsidentifikationer för att processen och utvecklingen 

ska bli fullständig. Adolescensen börjar när barndomen upphör i åldern 12-21 år. Det är under 

denna period som individens arbete med identiteten är som intensivast (Lindblom &Stier 

2011). En ny form av identifikation uppnås när hen tillsammans med jämnåriga intensivt 

umgås och som samtidigt är yrkesförberedande med konkurrens inför framtiden. De nya 

identifikationerna har utmärkande drag av att inte längre vara barnsliga, lekfulla eller ivrigt 

experimenterande utan det tvingar de unga individerna till val som kan vara avgörande för 

olika ställningstaganden i livet. 

Hur individen bemästrar existenskriser avspeglar sig hur individen på ett tillfredställande sätt 

har interagerat nya element i jaget och hur interaktionen med andra människor har fortskridit. 

Sker det framgångsrikt är det gynnsamt för nästa stadium men om det är otillfredsställande 

kan det leda till att identitetskänslan och jagutvecklingen blir svag och att det kan uppstå 

hämningar i följande stadier. Följden av utvecklingsstadium kan inte uteslutas men resultat av 

varje utvecklingsstadium kan variera (Lindblom &Stier 2011).         

3.5 Individens identitetsbildning 
 

Balansen mellan att samhället ger och individen ställer krav i denna mellanperiod mellan 

barndom och vuxenliv som ofta har drag av en försenad mognad i kombination med en 

brådmognad som är framprovocerad. Perioden kan betraktas som att den unge individen får 

möjlighet under en period att söka och experimentera fritt efter en roll som passar och 

förefaller vara gjort för hen. Adolescensperioden präglar och öppnar upp för nya erfarenheter 

och möjligheter och kan medföra en ökning av osäkerhet och ångest. Förväntningar från 

samhället, påverkan av puberteten på kroppen i samband med nya tankar och känslor är 
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element som individen ska förhålla sig till. Samhällets sätt att bemöta och identifiera den unge 

individen och behov att få ett erkännande från omgivningen visar på mer än ett erkännande på 

vad hen åstadkommit utan det är bidragande för identitetsbildningen. Det är av betydelse att 

hen får gensvar och inbringar status och en funktion som en individ som gradvis växer genom 

processer som är meningsfulla (Erikson 1968). 

 

Det kan väcka oro hos ungdomar i största allmänhet är att de inte har förmåga att besluta om 

en identitet gällande yrke. För att klara av denna oförmåga kan de för en period 

överidentifiera sig med en grupp till den milda graden att de helt anses ha förlorat sin egen 

individualitet. När individen befinner sig i detta stadium är kärlek och förälskelse ett försök 

till att komma fram till en begreppsförklaring av sin egen identitet med hjälp av att återge en 

suddig bild av sig själv på någon annan och på så vis se detta återspeglat till sig själv och med 

tiden få en klarare bild av sig själv. 

 

Det händer även att sökandet sker på ett destruktivt sätt för att komma till en klarhet. Att 

uppvisa ett intolerant uppförande under en period kan vara ofrånkomligt som en åtgärd att 

försvara sig mot känslan av en förlust av identiteten (Erikson 1968). Om en ung individ 

erkänns negativt av samhället i en kritisk situation kan det förefalla att samhället ger förslag 

till att individen ändrar på sig så att hen inte ska identifiera sig utifrån situationen. En 

uppfattning är om detta inte sker är att individen har brist på vilja och samhället kan förringa 

betydelsen av en barndoms historia som kan vara begränsande av en ung persons möjligheter 

till val när det handlar om att förändra sin identitet. Samhället har potentialer att hjälpa till att 

bestämma den unge individens öde inom ramen av de valmöjligheter som finns (Erikson 

1968). 

 

Stier (2011) utgår från Eriksons teori och beskriver hur betydelsefullt kamrater och 

gruppgemenskap är i skapandet av en identitet. Detta sker i de flesta fall på bekostnad av både 

familjens och skolans inflytande för att individen ska bli mer självständig. Individens identitet 

förstärks och bekräftas genom interaktionen med kamraterna och det blir en konflikt mellan 

en vilja att vara barn och vuxen samtidigt. Skulle individen ha förmåga att sammanfoga 

erfarenheter från barndomen med de erfarenheter som hör till ungdomstiden läggs en grund 

för en sammanhängande och bestående identitet. Skulle det vara omvänt så uppstår en 

oförmåga att få ihop en helhet som är meningsfull av nuet och det förflutna vilket kan skapa 
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ångest som i sin tur kan leda till en förvirring angående identiteten och framkalla en negativ 

identitet. 

 

 En negativ identitet kan utageras i exempelvis missbruk och kriminalitet (Lindblom &Stier 

2011). Stier (2011) belyser vidare att den upplevda ångesten kan ge sig uttryck i en negativ 

identitet eller identitetsförvirring som är ett tillstånd där individen inte kan finna sin plats i 

livet och upplever att det känslomässigt pendlar upp och ner i sina sociala relationer vilket 

kan mynna ut i en identitetsförvirring. Följden kan i värsta fall bli att jaget bryts samman med 

en följd av ångestkänslor. För att ångesten ska förvandlas till en tillgång måste den 

övervinnas, men om ångesten inte bemästras och blir till en tillgång kan det finnas en risk till 

att regression, alltså att återgå till tidigare stadium som kan innefatta olika behov och 

dåvarande karaktärsdrag. Identitetens byggstenar är en balans och överenskommelse mellan 

inre och yttre krafter och vid utveckling av negativa händelseförlopp bör ses i ett ljus av att 

det är konflikter som inte är lösta på tidigare stadium. För om det har funnits en utveckling 

som blivit ”fel” kan det få en väldig betydelse för eventuella svårigheter i adolescensen. 

3.6 Utseendets betydelse 
 

Individers utseende och kroppsliga förändringar är något att förhålla sig till i livet och under 

adolescensen blir det en tydlig koppling mellan identitet och kroppen. De personer som finns i 

omgivningen har stor betydelse på hur individen upplever sig själv och synen på sitt utseende. 

Ungdomar kan bli märkbart intoleranta i ett avvisande till andra individer som sticker ut och 

är annorlunda på olika sätt. Det kan vara från detaljer i en klädstil till hur man uttrycker och 

för sig i ett sammanhang. Individer som har blivit utsatta för kritik om sitt utseende utvecklar 

ofta en negativ identitet och självbild. Detta visar på vilka som är inkluderade eller 

exkluderade i en grupp och det är av vikt att förstå att en sådan form av intolerans för en 

period kan vara en försvarsåtgärd som är ofrånkomlig mot känslan av en identitetsförlust 

(Erikson 1968). Val av klädstil avspeglar vem man vill vara samt hur man ser på sig själv. 

Samtidigt är det ett sätt att visa hur man vill uppfattas av andra människor att med yttre 

attribut offentliggöra en samhörighet med en grupp. Det påvisar hur individen vill bli 

bekräftad och sedd, hur sociala, psykologiska, kroppsliga förändringar är av vikt för 

identitetsbildningen.  
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3.7 Moratorium 
 

Moratorium är ett dröjsmål när det för individen inte är aktuellt med åtaganden utan tiden 

uppfylls av att utforska och kan sammanfalla med förberedelser inför framtidens yrke och 

viljan till äventyr. Ett psykosocialt moratorium är den period som består av att individen 

tvekar och inte har bestämt sig för den identitet och roll som de vill ha för egen del och provar 

sig fram genom att använda sig av olika möjligheter. Individerna är känsligare under denna 

period och det finns en tendens till att de vacklar i sin relation till familjen och kan växelvis 

pendla mellan att vara upproriska och tillmötesgående. Individen kan till exempel under 

moratoriet ägna sig åt att söka visioner eller ungdomsbrottslighet. 

 Individer som har behov av behandling inom psykiatrin är ett accepterat moratorium för unga 

personer som det annars hade kunnat finnas risk för att bli krossade av samhällets 

standardisering. Den diagnos eller etikett som tillskrivs vederbörande under psykosociala 

moratoriet har oerhört stor betydelse för individens identitetsbildning. Det är inte med 

säkerhet att moratoriet upplevs medvetet utan kan även ske omedvetet och individen känner 

ett djupt engagemang som senare i livet när hen blickar tillbaka endast var en övergående 

period. 

 

Med en erfarenhet av att det som var spännande med till exempel ungdomskriminalitet 

upplevs som främmande inför sina tidigare erfarenheter. Att experimentera i 

identitetsbildningen och utsätta sig för risker av olika slag kan sluta i en social fallgrop utan 

återvändo, vilket är ett bevis på att moratoriet har resulterat fel för individen och individen har 

funnit alltför tidigt en roll och fastnat i den som kan bero på att samhället har satt hen där 

(Erikson 1968). 

3.8 Relevans av valda teoretiska utgångspunkter 
 

Med hjälp av Giddens teori och begrepp har vi använts oss av ett sociologiskt perspektiv som 

undersöker sociala handlingar och processor som ständigt konstrueras och reflexivt förändras 

i det moderna samhället som präglas av individualism. Nya konstruerade förväntningar som 

kroppsideal synliggörs och riskerar att skapa dilemman för individen och dess självidentitet 

(Giddens 1997). Giddens (1997) uttrycker att samhället utifrån en makronivå där modernitet, 

normer och det moderna samhället påverkar individens självidentitet. 
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Erikson (1968) och hans psykologiska teori och begrepp har hjälpt oss att betrakta individen 

utifrån en mikronivå där den individuella utvecklingen sker intensivast under adolescensen då 

frigörelse blir aktuellt för individen från familjen. 

Individens identitetsutveckling under adolescensen är perioden mellan barndomen och 

vuxenlivet som innebär en ovisshet inför framtida roll som vuxen. Individen kan stundtals 

vara upptagen av intryck från vad andra gör i omgivningen och jämföramed sina egna känslor 

och vem hen är. I sökandet efter en nyans av sin identitet och etablera ett sammanhang av de 

färdigheter och roller som konstruerats hitintills. Det finns behov av tid för att integrera 

identitetselement från barndomsstadierna till en större kontext, samhället (Erikson 1968).    

I samspelet mellan de sociologiska och psykologiska perspektiven på makro- och mikronivå 

har vi skapat en god teoretisk grund att stå på när vi har gjort vår analys utifrån olika 

individers identitetsskapande. 

4 Metod och vetenskapliga utgångspunkter 
 

Inledningsvis i metodavsnittet beskrivs metodologiska överväganden och deras förtjänster och 

begränsningar.  Urval samt tillförlitlighet och validitet kommer även att framställas och därtill 

även narrativ metod. Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt är från socialkonstruktivism, 

som utgår från att granska normativa föreställningar och det som ses som naturligt trots att det 

naturliga skapats genom social påverkan mellan olika aktörer (Winther Jörgensen & Phillips 

2000). Avslutningsvis diskuteras metodens etiska överväganden och vårt tillvägagångssätt av 

arbetet. 

4.1  Metodologiska överväganden 
 

Samhället är föränderligt och en fortgående process under tiden som en forskning pågår vilket 

leder till att resultat från forskning inte kan bli slutgiltigt. Forskningsmaterial tas fram på olika 

sätt inom kvalitativa och kvantitativa metoder för att sedan analyseras och det har funnits 

resonemang om vilken roll forskaren har (Ahrne & Svensson 2011). Vi som blivande forskare 

ska skapa och designa ett projekt där det skall tas hänsyn till många aspekter som kan ha 

påverkan på våra metodiska val och överväganden. Det är aspekter som kan vara 

begränsande, inspirerande samt som ramar in arbetet (ibid.). 
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Valet av metod i vårt uppsatsarbete var kvalitativ metod som vi har använt som vår ram i 

forskningsarbetet. Vårt val var baserat på en tro att det skulle komma att bana väg för oss på 

ett sätt som gjorde att vi kunde närma oss det essentiella. Kvalitativ forskning betonar ett 

induktivt synsätt, vilket innebär tolkning och att lägga vikt vid hur individer tolkar och 

uppfattar sin sociala verklighet medan ett deduktivt synsätt använder sig av en mer 

naturvetenskaplig modell och positivism som ger ett resultat av fasta värden och mindre 

förståelse och djup. Kvalitativ forskning rymmer även en bild av den sociala verkligheten som 

ett värde som ständigt är under förändring och utveckling genom människors kreativa, 

produktiva och konstruerande förmåga (Bryman 2011). 

4.2  Metodens förtjänster och begränsningar 
 

Fördelar med en kvalitativ metod är att till exempel se hur människor samspelar gentemot 

varandra och deras kreativitet som kan uppkomma. Men även hur människor agerar med 

förståelse till varandra samt i konflikter som kan uppstå. Med kvantitativa metoder finns det 

begränsningar inom samhället för att det kan vara svårt att genomföra mätningar som 

innehåller nyanserade och personliga skildringar med tabeller och siffror. Andra fördelar med 

en kvalitativ metod är att fånga in olika färgskiftningar av människors värderingar och 

normativa förhållningssätt i olika kontexter som kan bidra till större förståelse och utökade 

perspektiv för människors livssituationer. (Ahrne & Svensson 2011). 

En vinst med kvalitativa metoder är att de är tillåtande och godkänner olika skildringar och 

bilder av ett och samma fenomen. En forsknings trovärdighet med kvantitativa metoder kan 

sammankopplas med möjligheter till att generalisera som innebär att beskriva något om en 

större population. Inom kvalitativ forskning kan detta visa på en svaghet då det inte finns på 

förhand bestämda instrument att använda sig av vilket leder till bristande generaliserbarhet. 

 Kvantitativ metod har sina begrepp så som korrelationskoefficienter, signifikans och siffror, 

som gör att metoden i sig sänder signaler om trovärdighet och en pålitlighet. Kvalitativ metod 

måste skapa en trovärdighet med andra tillvägagångssätt än de parametrar som det finns inom 

kvantitativ metod vilket möjligtvis gör att det är särskilt angeläget att med kvalitativ forskning 

uppvisa en tillförlitlighet med metoden (ibid.). 
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4.3 Urval 
 

I vårt val av empiri var vår första tanke att använda oss utav bloggar med självskador som 

tema, internetforum som behandlade självskadebeteende eller självbiografiska böcker skrivna 

av författare med en personlig relation till ett självskadebeteende. Vårt förstahandsval var 

bloggar och vi tänkte att vi skulle kunna hitta dagsaktuella bloggar, det vill säga där 

författarna beskrev sin situation utifrån problematik som var aktuell och inte något de varit 

med om tidigare i livet. Efter en rad olika sökningar i olika bloggportaler upptäckte vi att 

detta inte var möjligt, då det insamlade materialet var alldeles för begränsat. Vi hade samma 

typ av problematik när vi sökte efter forum och olika forumtrådar som behandlade 

självskador, vi hittade en del påbörjade diskussioner och trådstarter men långt ifrån den 

mängden av material vi hade behövt för att kunna göra en studie av det.   

 

Med ett målstyrt urval har vi möjligheten att strategiskt välja empiri som passar bra ihop med 

syftet och våra forskningsfrågor. Vi har med hjälp av ett målinriktat urval valt ut olika 

självbiografiska böcker som vi har använt som vår empiri. Vi hittade fem självbiografier som 

sammanlagt omfattar 1126 sidor. Böckerna hittade vi med hjälp av sökningar i olika 

biblioteksdatabaser och genom olika litteraturtips vi hittade i artiklar och i olika medier som 

talade om självskador. Vi har valt ut böckerna efter relevans för vårt syfte, och känner att 

empirin passar bra då samtliga böcker är skrivna utifrån författarens/självskadarens 

perspektiv. Med hjälp av självbiografier får vi material som berör självskadebeteende och 

som är skrivet av personer som beskriver sin verklighet och upplevelser utifrån sig själv. En 

fördel med vårt val är att självbiografier innehåller mycket text att analysera samtidigt som 

författaren ges utrymme för både historieberättande, reflektioner och åsikter som rör vårt 

valda ämne.   

 

För att göra en kulturell avgränsning har vi valt att använda oss utav biografier som är skrivna 

på svenska och skildrar självskadeupplevelser utifrån ett västerländskt perspektiv.  

Den västerländska konstruktionen och definitionen av självbiografi är enligt Johansson (2005) 

en modern och västerländsk föreställning framvuxen i ett specifikt kulturellt, historiskt och 

socialt sammanhang och att självbiografi som genre uppkom och växte fram efter renässansen 

under 1600-talets Europa, då tanken om ett individuellt jag började utvecklas hos filosofer 
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som publicerade kronologiska texter som innehöll inre processer, mening och motivation som 

förändrade den egna personen. 

Johansson (2005) skriver även hur Georges Gusdorf, som benämns som 

”självbiografiforskarens fader”, menar att självbiografin som produkt inte är möjlig i ett 

kulturellt samhälle där individerna som verkar i samhället inte är medvetna om ett individuellt 

själv. Den kulturella förutsättningen som krävs är en genomsyrande individualism som 

innebär föreställningen att självet fungerar som en avskild enhet. 

4.4  Tillförlitlighet och validitet 
 

Validitet och reliabilitet är termer som används för att bedöma kriterierna för sin forskning. 

Validitet är det mest relevanta begreppet av de två inom kvalitativ metod och innebär hur man 

observerar och identifierar, det vill säga om man mäter det man säger sig mäta (May 2001). 

De kriterier och krav för validitet och reliabilitet är begränsade i kvalitativ metod då dessa 

begrepp ska kunna ge en slutgiltig sanning (ibid.). Vårt mål är att läsaren ska fördelaktigt 

kunna följa analysen utifrån att vi tydligt redogör för vårt urval med hänsyn till fenomenet för 

att styrka validiteten. Att förklara tolkningarna på ett rimligt och korrekt sätt ökar validiteten 

och att tolkningarna har ett samband med syfte och frågeställningar. En ökning av validitet är 

även att författarna i våra valda självbiografier har haft sina egna personliga upplevelser, 

uppväxt och problematik som ger en bredd och ett djup som bidrar till en adekvat bild till vår 

forskning.  

Huvudsyftet med vår kvalitativa forskning är inte att den är replikerbar, utan att tolka 

författarnas egna upplevelser utan att generalisera resultatet till en större population.    

Reliabilitet används främst och är mest relevant när man arbetar med kvantitativ metod, men 

även i kvalitativ metod finns det möjlighet att arbeta mot en höjd reliabilitet. I vårt fall 

kommer vi att vara två personer som går igenom samma material vilket ger en höjd 

reliabilitet. 

Vi vill även påpeka att vår analys inte är generaliserbar, det vill säga att göra resultatet giltigt 

för en större population (Meeuwisse 2008). Med vår valda empiri kommer vi att få en djupare 

och mer specifik kunskap som rör vårt syfte snarare än en generell bild som går att återspegla 

för andra ändamål. 

Vi är medvetna om att vi utifrån vår position som forskare riskerar att egna subjektiva 

bedömningar och begränsningar synliggörs i vårt forskningsarbete. Forskarrollen är relationell 

och det kan uppstå problem mellan forskaren och privatpersonen (Aspers 2007). För att 
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motverka att problematik ska uppstå i relation till vår forskning är det viktigt att ge plats för 

reflektion samtidigt som forskningssyftet och resultat ska ligga i fokus. 

Vi har haft fyra kriterier i åtanke när vi gjort vårt empiriska urval: Autencitet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet (Bryman 2011). 

Materialet besitter en trovärdighet eftersom självbiografierna är skrivna av författare som 

själva berättar om sina egna och personliga upplevelser. Dessutom är böckerna utgivna av 

bokförlag som kan bekräfta att författaren är den person som hen utger sig för att vara. 

Trovärdigheten i dokumenten stärks även då inga andra författare eller ”spökskrivare” är med 

i skrivprocessen vilket minskar risken för missförstånd och tolkningsfel. Vi anser att 

materialet är representativt då de olika författarna skriver utifrån sina egna erfarenheter som 

rör självskadebeteende och deras individuella livsöden. Materialet är begripligt och skrivet 

utifrån ett modernt språkbruk som är genomförbart för oss att tolka. Till vår hjälp har vi 

använt facklitterärt material och tidigare forskning för att kunna analysera och finna 

förklaringar. 

 

Traditionellt sätt används generaliserbarhet och validitet för att stärka att resultatet stämmer 

med den verkliga bilden av ett fenomen, men det finns undantag. Kvale (1997) menar att 

validitet är en social konstruktion och påpekar att validitet som begrepp används felaktigt i 

kvalitativa studier som en gränsdragning mellan sanning och lögn. Han menar istället att 

validitet borde påverkas av hantverksskicklighet, kommunikation och den pragmatiska 

bekräftelsen. Det innebär att sökandet efter riktiga sanningar ersätts av trovärdighet av 

alternativa kunskapsanspråk, att konstruktioner blir mer relevanta än faktiska upplevda 

sanningar samt att den pragmatiska bekräftelsen ges mer utrymme i kvalitativa tolkningar 

genom att förstärka bilden av att det inte går att legitimera sanningar (ibid.). Han påtalar 

framförallt att validitet är att ifrågasätta och att frågorna ”vad” och ”varför” bör ställas före 

”hur” för att fråga sig själv vilken typ av frågeställning som ska besvaras snarare än på vilket 

sätt man ska få fram en absolut sanning (Kvale 1997) 

 

Ett prov för validitet som Johansson (2005) nämner är om forskarens narrativa analys är 

nyttobetonad, det vill säga om studien kan komma till nytta i ett senare skede av en annan 

forskare. Det är viktigt att kunna förmedla slutsatser och reflektioner utifrån ett 

forskarmaterial så att andra människor kan ha nytta av och förstå ett material, och på så sätt 

kan ett material med en tolkande ansats ge en hög grad av validitet.    
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4.5 Socialkonstruktivism 
 

Wenneberg (2001) menar att socialkonstruktivismen bidragit till en förståelse över tre 

vetenskapligt betydande frågor: Vad är kunskap? Vad är vetenskap? Vad är socialitet? 

Med ett konstruktivistiskt synsätt utgår man ifrån att hela vår upplevda verklighet är socialt 

konstruerad, och tar inte direkta eller omedelbara sanningar för givet. I den konstruerade 

verkligheten finns det sociala regler och koder som förändras utifrån vilka olika institutioner 

de sociala handlingarna uppfattas i. Det kan med hjälp av Vivien Burrs definition förena det 

konstruktivistiska tänket i fyra olika punkter: En kritisk inställning till självklar kunskap, 

historisk och kulturell specificitet, sambandet mellan kunskap och sociala processer och 

sambandet mellan kunskap och social handling (Winther Jörgensen & Phillips 2000).      

 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är ett kritiskt perspektiv som regelbundet ifrågasätter 

det som ses som naturligt och ofrånkomligt när det gäller sociala fenomen. Det anser att 

världen byggs upp och konstrueras i sociala interaktioner mellan olika individer. 

Det finns inte en enkelriktad eller generell sanning, utan många olika versioner av sanning, då 

individers subjektiva uppfattningar ligger till grund för hur verkligheten är formad utifrån 

olika kategorier och perspektiv. Däremot finns det uppfattningar som är mer universellt 

dominerande än andra och som är starkt förankrade i sociala konstruktioner och det 

vardagliga livet, till exempel den hierarkiske ordningen mellan kategorierna män och kvinnor 

eller överklass och arbetarklass (Johansson 2005). 

 

Kunskapsteori produceras i särskilda sociala, politiska, kulturella och språkliga sammanhang. 

Detta medför att all kunskap är föränderlig samt kulturellt och socialt varierande, vilket 

distinkt visar hur ett visst handlande och uttryck kan få olika betydelser utifrån ett kulturellt 

och socialt sammanhang. 

Socialkonstruktivism används för att undersöka vad ett samhälle och en social verklighet 

innebär utifrån normativa förväntningar. Centralt inom socialkonstruktivismen används 

socialt konstruerade institutioner, som familj eller idrottsförening som innehåller regler, 

normer och värderingar för att behandla hur fakta skapas och hur de sociala processerna 

konstrueras (Wenneberg 2001). 
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4.6  Narrativ metod 
 

Motiven till att vi har valt en narrativ metod var att den var lämplig och passande att använda 

ur ett livshistorieperspektiv. Självskadebeteende i samband med konstruktion av identitet är 

relevant att undersöka och belysa i socialt arbete. Vi vill undersöka valda personers 

upplevelser och hur identitet konstrueras utifrån deras perspektiv. Följaktligen kommer vår 

analys baseras på deras berättelser med narrativ metod som vårt verktyg i forskningen. Ordet 

narrativ betyder enligt Svenska akademiens ordlista (2015) berättande och berättelse. Enligt 

Nationalencyklopedin (2015) innefattar ordet narrativ berättande om händelser i ett påhittat 

eller ett verkligt händelseförlopp i en tidsordning som framställs framför allt i texter. 

En poäng för individerna som skriver självbiografierna och för individer i största allmänhet är 

att berättandet kan ses som en social handling och ett socialt tillvägagångssätt som 

frambringar ett sammanhang och en mening för att med berättandet konstruera en social 

verklighet och få en insikt om sin personlighet (Johansson 2005). 

 

En narrativ analys av berättelser ska inte läsas som en exakt beskrivning eller en helt korrekt 

återgiven samhällsbeskrivning, och frågan om en livsberättelse är historiskt ”sann” är inte 

relevant. Istället utgår det ifrån att samma händelser kan företrädas på många olika sätt och 

som berättare på så sätt konstrueras en rad narrativa sanningar. Utifrån det konstruktivistiska 

perspektivet påverkas även hur man läser och tolkar berättelsen utifrån en läsarposition som 

består av olika kriterier som kön, etnicitet eller klasstillhörighet. Med läsarpositionen i åtanke 

förstärks synsättet att det inte finns någon sann eller objektiv sanning eftersom sanningen som 

skapas är kontextuellt bunden (Johansson 2005). 

 

En definition av livsberättelse är att det enkelt uttryckt är en berättelse som skildras av en 

individ om sitt liv eller utvalda delar av sitt liv. Forskare använder sig av livsberättelser för att 

analysera olika teman och perspektiv i hur individer konstruerar sin identitet och ger mening 

till sina liv. Centralt är individernas egna tolkningar av sig själva som innebär motsättningar 

och komplexitet. Genom berättelser om erfarenheter i vardagen skapas mening, regler och 

ramar för att tolka och förstå andra och sig själv för att ge en form av ordning i sitt liv. En 

aspekt av självbiografiska berättelser är hur individen själv upplever sitt liv ur ett subjektivt 

perspektiv och med hjälp av berättelser utvecklar sin identitet. I litterära texter omvandlas en 

muntlig berättelse till en text där olika element har lagts till eller dragits ifrån. Genom att få ta 

del av berättelser utökas en förståelse för andra människors liv både de vi har en relation till 
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men även till människor vi inte känner men med forskningsrocken på har det analyserats med 

ett perspektiv till socialt arbete. Kulturella och kollektiva berättelser kan ha en viktig roll i att 

inge hopp och mod till en tänkbar social utveckling i samhället. Att använda sig av olika 

former av berättande gör vi våra erfarenheter begripliga för både oss själva och för andra. 

Kärnan inom narrativ metod är att tolka och att systematiskt tolka andra individers tolkningar 

av sig själva vilket är lämpligt att använda sig av i analyser av subjektivitet och identitet 

(Johansson 2005). Det har varit centralt i analysen att fokus har varit på vändpunkterna och 

narrativ identitet i berättelserna för att få en förståelse av individernas resa och vad som 

utövat inflytande på deras handlingar.  

 

McAdams och McLean (2013) beskriver att narrativ identitet är när jagets identitet utforskas 

och konstrueras i framväxandet av livsberättelser för att integreras och återskapa en dåtid 

tillsammans med en föreställd framtid. Detta för att fläta samman och tillhandahålla livet med 

ett syfte och ett sammanhang som införlivas som en del av sin personlighet. 

 

Vändpunkter i livsberättelser som ingår i kulturella berättelser kan ha bestämda mönster som 

det kan ur en läsares perspektiv som tillhör en annan kulturell kontext vara problematiskt att 

upptäcka eller se det aktuella mönstret. Det är inte endast innehållet i samband med 

vändpunkterna som kan bli svåra att förstå utan även hur de framhävs (Johansson 2005). 

Vändpunkter kan beskrivas som avgörande omständigheter eller kriser som gör att händelsen 

eller händelserna som har skett uppdagas och kommer fram i det offentliga ljuset. Att 

individens liv “avslöjas” vilket kan väcka känslor hos individen av olika slag. Till exempel 

kan individen känna en lättnad över att slippa bära på det som har upplevts som jobbigt själv 

eller skam och skuld över sin situation. Det kan vara att det känns omöjligt och att det inte 

finns andra utvägar för individen. Att det inte bjuds på alternativa lösningar eller att det går att 

kompromissa och det inte alltid blir radikala förändringar med en vändpunkt utan att det 

ibland blir förändringar som sker gradvis. 

 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vändpunkter analyseras som att de är 

skapade och bundna till en kontext och att de är konstruerade i en specifik händelse och 

situation i en berättelse. Vändpunkter kan vara gemensamma nämnare i en viss grupps 

livsberättelser men samtidigt väldigt individuella. Vändpunkter i berättelser kan markeras 

explicit vilket innebär att det är uttalat eller så kan vändpunkter vara implicit vilket innebär att 

de inte är uttalade (Johansson 2005). 
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Vändpunkter kan enligt Catherine Kohler Riessman (2008) förändra innebörden av 

erfarenheter från det förflutna och bli en konsekvens av en individs identitet. En person som 

till exempel har erfarenheter av att ha blivit utsatt för övergrepp får en annan betydelse när 

personen inte befinner sig i en destruktiv situation fylld med övergrepp längre och på så sätt 

konstrueras en ny identitet. Margareta Hydén (2008) beskriver att det kan vara så att det inte 

alltid är en specifik händelse som blir en utlösande faktor utan att det är en lång process som 

blir resultatet av ett uppbrott och den avgörande vändpunkten. 

Vi har använt oss av den narrativa modellen del- innehåll som innebär att man definierar vissa 

kategorier och lyfter ur yttrande från livsberättelserna som samlats in och tolkats inom olika 

teman. Vi gjorde detta genom att läsa de fem självbiografierna och tolka det empiriska 

materialet för att hitta olika teman som vi markerade i texten med hjälp av 

understrykningspennor samt färgglada flikar som underlättade för navigeringen av empirin. 

Vi har därefter analyserat och jämfört olika teman vi hittat och valt ut framträdande och 

relevanta teman som vi har analyserat och tolkat utifrån vårt syfte och frågeställningar.   

4.7 Etiska överväganden 
 

I vår forskning har vi tagit hänsyn till etiska dilemman och skapat oss en förförståelse utifrån 

problematik som kan uppstå när det kommer till människors integritet och respekt för 

människovärdet. Vi har en medvetenhet om de etiska övervägandena och kommer att använda 

oss av publicerat material som finns till allmänhetens förfogande. Materialet vi använder oss 

av är självbiografier för att analysera olika individers livserfarenheter och öden. En fördel 

med vårt skönlitterära val är att det är de själva som är författarna och det inte finns någon 

medförfattare som kan påverka innehållet. Det är även fördelaktigt att texten i vårt empiriska 

material är skriven och inte kan påverkas av yttre faktorer som kan uppstå vid till exempel 

intervjuer. 

Vid tidpunkter när forskning utövas är det av vikt att de forskningsetiska principerna beaktas 

av forskaren. Forskningsetiska principer innebär förhållningssätt till riktlinjer, lagar och etiska 

koder. Enligt forskningskravet vore det i princip oetiskt att låta bli att forska om ämnen som 

kan gynna människors livskvalitet, öka medvetenheten om strategier av inneboende resurser 

och eliminera fördomar. Vi som forskare utgår ifrån fyra forskningsetiska grundläggande 

krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagaren själv har rätt att få bestämma över sin medverkan. 

Då författarna har publicerat sina självbiografiska böcker om sitt självskadande har de 
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indirekt medgivit till att dokumenten blir tillgängliga för allmänheten samtidigt som ett 

samtycke finns utifrån samtyckeskravet, och därmed blir materialet tillgängligt i ett 

forskningssyfte. 

Konfidentialitetskravet innebär att en medverkan ska ske anonymt. Då författarna publicerat 

böckerna med sina riktiga namn finns det ingen etisk problematik för oss att ta ställning till 

utifrån en anonym synvinkel. 

Nyttjandekravet innebär att det empiriska materialet vi kommer att använda oss av enbart 

används i studiens syfte. Eftersom det är författarna själv som skapat sina dokument finns det 

inga uppgifter vi ska vara försiktiga med eftersom alla uppgifter redan är publicerade och 

tillgängliga för allmänheten (Vetenskapsrådet u.å) 

4.8 Tillvägagångssätt 
 

Vårt tillvägagångssätt under arbetets gång har varit att vi utformat samtliga delar av uppsatsen 

gemensamt. Vi har träffats flera gånger i veckan för att diskutera och samla in material som 

var relevant för vår uppsats. Vi har varit delaktiga i varandras texter och har vidareutvecklat 

dem tillsammans. Under skrivarprocessen har vi löpande diskuterat oss fram till de olika 

delarnas innehåll och utformning. Vi har båda två läst samtliga självbiografiska böcker som vi 

bearbetat i analysen och för att det skulle ge oss möjligheten att jämföra och navigera 

tillsammans. Vi vill påvisa att vi båda har varit lika engagerade, delaktiga och ansvarsfulla i 

uppsatsens samtliga delar. 

5 Resultat och analys 
 

I det följande avsnittet har insamlat empiriskt material analyserats och tolkats i förhållande till 

uppsatsens tidigare forskning och teoretiska ramverk. Uppsatsens syfte och frågeställning 

kommer likaså att besvaras. Analysens resultat presenteras utifrån valda teman och citat från 

självbiografierna som vi använt oss utav.  

5.1 Den egna självbilden 
 

I vårt första tema kommer vi att tolka hur författarnas självbild konstrueras utifrån deras 

livsberättelser samt hur den egna självbilden påverkar det individuella identitetsskapandet.  
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”Jag blev mobbad på dagis (…) de andra (barnen) tyckte att jag var konstig. En gång band de 

fast mig i ett träd och lämnade mig där” (Pålsson 2004, s. 64). 

”Jag uppfattade verkligheten på ett annat sätt än de andra barnen som enligt mig var dumma 

och lättsinniga” (Pålsson 2004, s. 69). 

 

”Jag visste inte vad en alkoholist var för något men jag förstod att det var fel. Väldigt fel. 

Vems fel det var visste jag inte, men det kunde vara mitt, det hörde jag på mammas röst” 

(Pålsson 2004, s. 62). 

 

”Det var inte bara mina så kallade klasskompisar som mobbade mig utan även vår lärare.(…) 

– Nu får du klara dig själv, du gör ju inget annat än räcker upp handen. Efter den 

kommentaren satt jag bara och glodde i matteboken. En tår rann ner för mina kinder. Jag 

kunde ingenting. Varför är jag så dum?” (Nielsen 2005, s. 23). 

 

”Varför är det jag som alltid blir utsatt för allting? (...) Kommer jag alltid att vara den här 

sophinken där folk kan slänga sina smutsiga kommentarer så fort lusten faller på?” (Nielsen 

2005, s. 48). 

 

Både Janna och Berny har upplevt skoltiden som en tid fylld av problematik. Janna beskriver 

mobbing från både elever och lärare som stora orsaker till att hon kände ett utanförskap och 

skapade en dålig självkänsla, medan Berny, som även hon blev mobbad under tiden på dagis, 

kände sig utstött för att hon inte passade in bland de andra barnen och kände sig annorlunda 

och rädd. Utifrån de två författarnas berättelser tolkar vi hur de saknar stark självkänsla vilket 

hindrar dem att bilda en positiv effekt i det personliga identitetsskapandet (Vignoles et al. 

2006). 

 

Utifrån Bernys berättelse tolkar vi att hon saknade en ontologisk trygghet (Giddens 1997), då 

hon beskriver att hon inte hade någon bra kontakt med varken familjen eller vänner. Hon 

beskriver hur hennes föräldrar förminskar henne och hennes upplevda problem med rädsla i 

tidig ålder eftersom de hade fullt upp med att handskas med pappans alkoholmissbruk. En 

viktig del i skapandet av ontologisk trygghet är att ha rutiner, vanor och ett tryggt levnadssätt. 
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Berny känner inte av någon av dessa delar och lever ett väldigt ostrukturerat liv, både på 

utsidan och på insidan av sig själv. 

 

“Skam. Det är något fel på mig. Jag är inte som alla andra, jag vill vara som dem, med dem, 

inte ensam, men jag kan aldrig bli som de, mitt öde är ensamhet” (Pålsson 2004, s. 79). 

Vi ser även hur Berny visar upp tecken på existentiell ångest (Giddens 1997) då hon uppfattar 

hot mot hennes trygghetssystem. Hon beskriver hur hon hade svårt att få uppmärksamhet av 

föräldrarna som liten och inte kunde knyta några starka känsloband med sina föräldrar, 

mycket på grund av pappans alkoholism som tog stor plats i hemmet. Hon riktar sin rädsla 

mot objekt, som telefonen som ringer eller duschmunstycket som leder vatten, samtidigt som 

ångesten tydliggörs genom att hon oroar sig för mörka krafter som framställs i hennes 

medvetande: 

 

”Min skräck för osynliga krafter höll i sig och blev starkare” (Pålsson 2004, s. 67). 

 

Även Janna saknar ontologisk trygghet och vi tolkar utifrån berättelsen hur mobbingen 

påverkade henne och försämrade hennes självförtroende. Trots att hon beskriver att hon hade 

stöd och bra kontakt med båda sina föräldrar var skolgången färgad av mobbing och negativa 

interaktioner från de andra eleverna i klassen. Hon känner ingen tillit till skolan, varken från 

elever eller personal. Vi tolkar hur hennes osäkerhet synliggjordes och hur hennes 

självidentitet som mobbad förstärktes.   

 

“De hade lyckats ta all min personlighet ifrån mig och det värsta av allt: mitt självförtroende!” 

(Nielsen 2005, s. 55). 

Trots att hennes föräldrar stöttar henne känner hon att det inte är tillräckligt för att skapa en 

positiv självuppfattning, hon förlorar självkänslan och det existerar ingen trygghet i den 

vardagliga skolmiljön. Hon beskriver att hon känner sig ”ful och äcklig” (Nielsen 2005, s. 

60).   

 

”Det finns folk i din omgivning som älskar dig. Pappa och jag älskar dig mer än allt annat, det 

vet du. Jag borde ha lyssnat på henne, men jag gjorde inte det” (Nielsen 2005, s. 49). 

 

Genom att tolka Jannas personliga identitetsskapande utifrån subjektspositioner och 

identifikationer (Johansson 2010) så är hennes subjektspositioner (barn, elev, kvinnligt kön) 
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fortsatt stabila och oförändrade medan hennes föränderliga identifikation förändras efter 

hennes handlingar och upplevelser. Identifikationen innehåller olika reflexiva föreställningar 

som är olika starka utifrån individens föreställning. Vår tolkning av Janna är att hon 

identifierar sig själv som mobbad och att stödet hemifrån hamnar i skymundan då 

identifikationen som mobbad är starkare, vilket leder till ett försvagat självförtroende.      

 

Emelie beskriver i sin livsberättelse att hon inte vet hur, varför eller när det blev som det blev.  

 ”Som en ryggsäck som var packad flera kilo för tungt (…). Jag förstod inte varför min glädje 

var bortblåst (…). Jag menar – mitt liv hade varit som vanligt när plötsligt den enorma stenen 

föll över mig, begravde mig levande” (Välitalo 2007, s. 7). 

Emelie berättar hur glädje och skratt kändes så långt borta och frågor som ”Vad är meningen 

med livet?” blev essentiellt liksom att allt kändes meningslöst. För att kunna hantera och få 

utlopp för sina känslor började Emelie att använda sina armar som skärbrädor för att hon inte 

stod ut med den psykiska smärtan och ersatta den med en fysisk smärta som var hanterbar 

ansåg hon. 

Emilie hade varit med om en utredning där hon hade blivit granskad och det hade vänts ut och 

in på hennes liv och problematik. 

”Det gjorde ont att läsa om mig själv, jag var blottad och naken. Jag hade inget försvar mot 

det som stod i utredningen. Jag var en öppen bok som inte gick att stänga” (Välitalo 2007, s. 

43).  

Det var andras ord och beskrivningar om henne som hon inte kunde försvara och som inte 

alltid stämde enligt Emelie, eller gjorde de det? Vi tolkar att detta påverkade hennes självbild 

negativt för den etikett som tillskrevs henne hade betydelse för hennes identitetsbildning 

under psykosociala moratoriet och det fanns risk att hon intog rollen som samhället hade gett 

henne i och med utredningens resultat. Som Erikson (1968) beskriver att om en individ har 

intagit en roll tidigt och stannar kvar i den kan orsaken till det vara att samhället har 

upprätthållit rollen för individen.   

”Mina betyg hade suttit ovanpå alla viktiga papper på kylskåpsdörren (…). Mitt värde satt i de 

där bokstäverna. MVG= lyckad dotter. VG= Ditt jävla pucko, är du hjärndöd, eller?” 

(Åkerman 2004, s. 37). 
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Vi tolkar utifrån Giddens (1997) teori att individens reflexiva tolkning och uppfattning av sig 

själv sker mot individens bakgrund. Sofia upplevde att om hon presterade väl och var en 

duktig flicka så förvandlades hon till ett osynligt spöke som strök förbi.  Känslan av att vara 

obetydlig och osynlig gjorde att Sofia började hitta på olika åkommor som hon hade för att få 

uppmärksamhet och bli sedd för hon ville inte vara ett osynligt spöke. Hon byggde sitt 

egenvärde på de prestationer hon gjorde och hon hade problem med insikten om sitt 

egenvärde för den individ hon var. När Sofia självskadade sig såg hon sig som annorlunda, en 

zebraflicka med vetskapen att desto fler ränder desto viktigare var hon som person, den 

okrönta drottningen över zebraflickorna (Åkerman 2004). 

5.2 Bemötande och relationer 
 

I temat ”Bemötande och relationer” kommer det utifrån författarnas livsberättelser tolkas hur 

identiteten konstrueras ideligen i sociala interaktioner.   

 

Berny beskriver hur hon började skära sig när hon gick i sjätte klass för att dämpa sin ångest 

och rädsla. 

 

”När jag fokuserade på den fysiska smärtan lättade den psykiska” (Pålsson 2004, s. 80). 

 

Hon beskriver hur hon tidigt i livet blev osynliggjord i hemmet. I hemmiljön låg fokusen på 

pappans alkoholism och mammans depression, och hon beskriver hur föräldrarna bråkade 

mycket under barndomen. När Berny var elva år kontaktade mamman PBU då hon tyckte att 

Bernys rädslor och humörsvängningar behövde uppmärksammas. 

 

Förutom mamma och pappa så bodde och levde Berny även tillsammans ett yngre och äldre 

syskon. Hon beskriver hur hon såg sin lillebror som ”det enda rena i min värld”, medan hon 

kände att de äldre syskonen ”var så långt borta, jag kunde inte nå fram till dem” (Pålsson 

2004, s. 81).  

 

Berny beskriver hur hon konstant kände sig utanför i relationen med hennes äldre syskon. De 

bidrog till att Berny mådde allt sämre i barndomen. 
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”Jag är så trött på dig och dina problem! Du är bara en otacksam snorunge och jag har ingen 

lust att gå till soss på samtal för att de gör någon jävla utredning på dig. Dina problem står 

mig hit, HIT upp! Han markerade med handen under haken.(…) Han säger ofta att jag är 

skyldig familjen en stor ursäkt” (Pålsson 2004, s. 82). 

 

“Jag ville aldrig ta hem någon, ville dölja kaoset” (Pålsson 2004, s. 79) 

 

Även Janna beskriver hur hon började skära sig i sjätte klass för att dämpa ångesten hon 

kände i skolan. Hennes mamma hade även varit sjuk under en längre tid, och när mamman 

gick bort i sjukdom påverkade det Janna väldigt hårt. Hon beskriver hur hon bryter ihop och 

är okontaktbar och otröstlig efter att hon fått beskedet. Vi tolkar även mammans bortgång 

som en bidragande faktor till att Janna började självskada mer ofta jämfört med tidigare. 

 

”Var gång jag tänkte på mamma skar jag mig för att lindra ångesten” (Nielsen 2005, s. 103). 

 

Janna beskriver att hon hade bytt skola en tid innan mammans sjukdom på grund av 

mobbingen, och att hon trivdes bra till en början, men efter mammans bortgång började hon 

vantrivas och skolka. 

 

”Varför är jag som jag är?(…) Men det slutade jag att tänka när jag insåg att det inte skulle bli 

bättre. Det var lika bra att sluta tänka överhuvudtaget, jag mådde bara ännu sämre då. Det 

blev ändå inte bättre av att tycka synd om mig själv, så jag gick in i mig själv för att stanna 

där och aldrig komma tillbaka” (Nielsen 2005, s. 104).   

 

Emelies mamma och styvfar Uffe skulle besöka Emelie på behandlingshemmet men det blev 

för överväldigande för Emelie att träffa dem samtidigt så mamma kom först. 

”Jag var nervös innan hon skulle komma, jag ville inte att hon skulle se bandagen men det var 

oundvikligt. Jag vet inte vad hon kände eller tänkte men det gjorde ont att hon såg. På nåt sätt 

hade det gått upp för mig att jag inte bara gjorde mig själv illa när jag skar mig. Det gjorde 

ont i mamma också, i hela familjen” (Välitalo 2007, s. 36). 

Emelies mamma Agnetha beskriver när hon höll om sin dotter. 
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”När jag såg henne ville mitt hjärta brista. (…). - Men Emelie, vad har du på armarna? 

frågade jag henne förfärat. – Jag har skurit mig så illa att man har lagt bandage om armarna, 

sade hon. (…). Så naiv jag hade varit som trott att alla bekymmer skulle lösa sig bara hon blev 

intagen” (Eriksson 2007, s. 80-81). 

Utifrån Giddens (1997) teori om att tillit är centralt i en individs trygghet som bygger på ett 

förtroende till andra individer i en persons liv tolkar vi att ångesten står i vägen för tilliten 

mellan Emelie och Agnetha. Både Emelie och Agnetha bär på ångest, Emelie beskriver att 

hon kände skam och ångest för hon ville inte att mamman skulle se hennes bandage och att 

hon skadade inte bara sig själv utan även sin familj. Johansson (2006) beskriver att en 

individs identitet konstrueras i olika sociala sammanhang och att det självklara och naturliga 

ifrågasätts. Vi tolkar att som Agnetha beskriver att hon hade en tro att saker och ting skulle 

lösa sig när Emelie blev intagen på ett behandlingshem och att Emelies självskadebeteende 

skulle upphöra. För som Johansson (2006) förklarar att när individen förflyttar sig mellan 

olika miljöer så konstrueras individens identitet ideligen och låses inte till en identitet. Det var 

Agnethas förhoppning att när Emelie hade bytt miljö så skulle hon förändra sitt beteende och 

sluta skada sig själv.  

Utifrån Johanssons (2010) tankar om normalitet tolkar vi att Bernys föreställningar om hur 

familj som begrepp konstrueras begränsar henne i umgänget med sina vänner. Hon beskriver 

att hon inte vill ta hem några vänner och dölja kaoset, och kaoset tolkar vi som hennes 

familjesituation med en alkoholiserad förälder. Utåt sett ser deras familj ut som en välmående 

kärnfamilj utifrån den västerländska normen som innefattar mamma, pappa och barn. Berny 

förstår redan som liten att pappans beteende är avvikande från normen, och nu när hon blivit 

några år äldre tolkar vi det som att Berny håller sina vänner borta från familjen för att kunna 

bevara familjens hemlighet intakt.   

5.3 Konstruktion av könsroller 
 

Detta tema innehåller exempel på hur könsrollerna tydliggörs utifrån konstruerade sociala 

normer och interaktioner som tydliggörs av följande citat. Vi har tolkat hur författarna 

reflekterar över den kvinnliga könsrollen som talar om hur en kvinna ska bete sig och se ut 

utifrån en normativ föreställning. Vi ser även hur den manliga könsrollen synliggörs i och 

med Jannas beskrivning av sin pappas beteende efter mammans bortgång då han framställer 
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sig som stark och oberörd, vilket förstärker den konstruerade bilden av den manliga 

könsrollen som han försöker leva upp till. 

“Ångest romantiseras alltför ofta. Vansinnet förskönas. En vacker ung kvinna som är galen 

fascinerar” (Pålsson, 2004 s.66). 

“Molly, det är en 17-årig flicka som alltid, även tidigt på morgonen, är noggrant sminkad och 

talar vitt och brett om att hon är den ”perfekta kvinnan”, vad det nu är” (Pålsson 2004, s. 84). 

”Du gör dig fulare än vad du är. Utseende är viktigt. Man får inte väga för mycket. Du är 

smal, det är bra. Fast du har avskavt nagellack. Och så har du konstiga kläder” (Pålsson 2004, 

s. 99). 

“Man märkte på min pappa att han mådde fruktansvärt dåligt efter mammas bortgång. (...) 

Han försökte dölja det(...) Man har lätt att dölja saker för sig själv, men man kan aldrig dölja 

det för någon annan” (Nielsen 2005, s. 106). 

“Han spände sig och hade ständigt den här ångesten, rädslan och sorgen som låg och tryckte 

inom honom som bara ville komma ut. Men pappa vägrade låta det göra det” (Nielsen 2005, 

s. 108). 

“Den riktiga Sofia grät på natten när ingen såg, för hon var så rädd att det svarta skulle bära 

bort henne för alltid” (Åkerman 2004, s. 21). 

 

Smedler och Drake (2006) berättar om hur förväntningarna för hur individer ska uppföra sig i 

enlighet med styrande normativa beteenden i en social kontext. Förväntningarna är förenade 

med genus och könsidentiteten och när ett visst beteende sker förstärks den sociala normen av 

manligt och kvinnligt. När en individ inte agerar som den förväntade sociala normen med 

innefattande regler blir det tydligt att normer kring kön konstrueras utifrån individuella 

handlingar samt sociala sammanhang. Detta förtydligas när individen bryter mot den 

förbestämda könsordningen av överenskommelser i sociala sammanhang.  

Vi tolkar med hjälp av Smedler och Drake (2006) att Sofia går emot de förväntade sociala 

normerna och visade inte upp sina känslor för någon, hon agerade inte i enlighet med den 

konstruerade könsrollen. Jannas pappa visar upp handlingar som förstärker hans könsidentitet 

då han väljer att upprätthålla en känslomässig fasad utåt. Genom att hålla inne sina känslor 

bidrog pappan till att upprätthålla den manliga konstruktionen genom att hans könsidentitet 
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vidmakthålls och därmed skapar han en trygghet i sin identitetsbildning som man. Utifrån 

Bernys beskrivning av Molly går det att utläsa hur hon ser sig själv som den perfekta kvinnan, 

mycket utifrån att hon genom att ständigt vara sminkad och “se bra ut” lever upp till den 

konstruerade bilden av hur en kvinna bör se ut enligt ett normativt mönster. 

5.4 Kroppen som identitetsmarkör 
 

Identiteten som avvikande förstärks när ärren på kroppen synliggörs och stärker bilden som 

självskadare. Författarna har olika syn på sina ärr och sina kroppar som identitetsmarkörer då 

vissa känner en stolthet över sina ärr. Berny beskriver att ärren visar vem hon är och blir 

provocerad när någon annan säger till henne att dölja sina ärr och vara någon hon inte är. 

Sofia beskriver en saknad efter att ha något tydligt att visa upp som hade kunnat förstärka 

bilden av henne som sjuk och att hon fann sin identitet i att skära sig och uppvisa ärr som 

tydliggjorde vem hon var.   

“Varför skulle jag vilja ta bort mina ärr? De är en del av mig(...). Jag står för min smärta och 

för mitt sätt att hantera den” (Pålsson 2004, s. 34). 

“Sjuksyster: Du vet om att du måste ha långärmat på dig, va? Du får inte gå omkring på 

avdelningen med alla synliga ärren. Jag blir irriterad, det känns som att hon säger till mig att 

vara någon jag inte är” (Pålsson 2004, s. 53). 

”Jag skämdes, för jag önskade verkligen att jag haft en sjukdom som syntes utanpå, en som 

alla kunde se och förstå hur ont den gjorde” (Åkerman 2004, s. 23). 

”Jag var inte människa längre, jag tillhörde den där arten som sprang på sjukhusens savanner 

och desto fler ränder man hade desto viktigare var man” (Åkerman 2004, s. 38). 

”Alla hade tyckt att jag såg frisk ut när jag hade höfter, bröst och runda kinder. Men jag blev 

rädd när de sa så. Jag var inte frisk än, jag fick inte se frisk ut förrän jag kände mig frisk inuti” 

(Åkerman 2004, s. 42). 

Vi tolkar ovan nämnda citat utifrån Eriksons (1968) teori att det finns ett samband mellan 

individernas konstruktion av identitet i relation till sina kroppar i sina livsberättelser. Det kan 

hända att individer i sin identitetsbildning gör det via en destruktiv väg.  Sofia kunde inte 

förmedla verbalt hur hon mådde utan använde sin kropp för att visa vilket kaos hon upplevde 
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inombords. Hennes kropp blev en markör på vem hon var, hon fick sin identitet i och med att 

hon självskadade sig och såren blev till ärr på kroppen.    

 

Utifrån Bernys citat tolkar vi ärren som uppstått som en konsekvens till självskadebeteendet 

som identifierande på olika sätt. För henne symboliserar ärren vem hon är och hur hon har 

blivit det, det är hennes sätt att hantera ångest och medan oförstående människor runt omkring 

henne ser ärren som ett svaghetstecken ser Berny sin öppenhet gentemot ärren som mod, mod 

att vara annorlunda och att vara öppen med vem hon är.  

Giddens (1997) menar att kroppen är en stark identitetsmarkör för unga kvinnor och att 

kroppen kan kommunicera utåt utan att använda språket som hjälp. Både Berny och Sofia kan 

med hjälp av sina ärr och självskador visa upp en självidentitet som uppfattas olika av andra 

människor beroende på om de väljer att synliggöra sina ärr eller inte.   

5.5 Grupptillhörighet 
 

Författarna förflyttar sig mellan olika gruppkonstellationer och detta konstruerar individens 

identitet. Grupptillhörighet kan förstås reflexivt och se olika ut beroende på individens egna 

tolkningar och livshistorier. Vi ser hur normer och beteende förändras utifrån vilken grupp 

individerna känner samhörighet med. Nedanstående citat beskriver hur vikten av att känna en 

grupptillhörighet med andra individer även förstärker den egna självidentiteten. 

“Men jämte pappa var jag trygg. Där kunde ingen ta mig. Pappa skyddade mig där. Ingen 

kunde göra mig illa så länge jag var där” (Nielsen 2005, s. 64). 

“Du var en underbar mamma och hjälpte alla så gott du kunde. (...). Tack för att jag fick vara 

din dotter” (Nielsen 2005, s. 289). 

“(...) när jag accepterade diagnosen så kände jag mig lättad. Nu fick jag ju verkligen en 

förklaring på det hela” (Nielsen 2005, s. 266). 

“Jag är inte en människa, jag är en ängel” (Pålsson 2004, s. 146). 

“Och nu har jag en hel familj som jag älskar och som älskar mig. (...) Tillsammans är vi 

vackra och starka. Tillsammans är vi oslagbara” (Pålsson 2004, s. 45). 
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”Människorna är korkat lättsinniga. (…) De går till sina jobb, shoppar sina moderiktiga 

kläder, diskuterar senaste ragget och är rädda för allt som avviker” (Pålsson 2004, s.236). 

”Vi hittade en värld som var så främmande, en värld jag aldrig hört talas om eller ens kunnat 

drömma om att den fanns. (…). Här fanns det lika mörka och destruktiva unga personer som 

Emelie och tillsammans med dem utbytte hon mörka och destruktiva tankar. Här fick hon lära 

sig hur det mest ultimata skärandet skulle gå till” (Eriksson 2007, s. 53). 

”Jag sitter utanför en glaskupa och iakttar er som sitter innanför. Jag ser min familj, mina 

vänner och alla är så lyckliga och har varandra. Jag bankar, jag slår men jag kommer inte in, 

jag är inte en i gemenskapen” (Eriksson 2007, s. 72). 

”Jag visste att det var sant. Jag visste att mina vänner älskade mig, och jag drack deras kärlek 

ur ett jätteglas med guldstjärnor på. Jag hade bott i en öken, uttorkad på vänskapskärlek. Nu 

kan jag dricka mig otörstig i en oas” (Åkerman 2004, s. 184). 

Janna framstår utifrån sin livsberättelse som väldigt ensam under uppväxten. Hon beskriver 

genomgående hur hon blir illa behandlad av skolans elever och personal. Hon har inga vänner 

att hänföra sig till och det är hos mamma och pappa hon känner acceptans och tillhörighet. 

Utifrån hennes livsberättelse tolkar vi diagnosen som hennes grupptillhörighet där hon finner 

ett sammanhang och får svar på varför hon alltid har känt sig utanför och inte är som alla 

andra, vilket gör att hon känner att hennes självidentitet tydliggörs och förstärks efter att hon 

fått sin diagnos. Med diagnosens hjälp får Janna en förklaring och genom kontakt med läkare 

har hon en möjlighet att bygga upp ett liv efter hennes individuella förutsättningar och stärka 

sin självidentitet utifrån de egna villkoren.  

Enligt Erikson (1968) kan det i adolescensperioden finnas risk att individer överidentifierar 

sig med en grupp och mister sin egen identitet och individualitet. När det sker en 

överidentifiering med en grupp är det i syfte att få återspeglat tillbaka en tydligare bild av sig 

själv. I självbiografierna sker sökandet efter en identitet på ett destruktivt sätt där individerna 

vill träffa andra individer som är som dem själva och finna en grupptillhörighet. Stier (2011) 

beskriver hur viktigt det är med vänner och att få känna en grupptillhörighet under 

adolescensperioden och att familjens betydelse kan få ge vika för individens 

identitetsskapande.  

Agnetha beskriver i sin självbiografi hur Emelie placerade sig själv i ett utanförskap från 

familjen genom sitt självskadebeteende och valde en tillhörighet med individer med ett 
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självdestruktivt beteende vilket vi tolkar att Emelie gjorde när hon fann gemenskap med 

likasinnade och hon inte upplevde känslan av att vara avvikande. 

Berny överidentifierar sig med sin grupp, ”änglafamiljen”. Hon beskriver hur de i 

änglafamiljen förstår varandra på ett sätt som ingen annan gör. Utåt sett tolkar vi änglarna 

som de avvikande utifrån normalitet, men inom änglafamiljen är de dem som bestämmer 

normerna. Johansson (2011) menar att självskadare inom vården tydliggör sin gruppidentitet 

genom att skapa en ”vi mot dem- uppdelning” gentemot personalen, och vi tolkar detsamma 

när det gäller Berny och hennes änglafamilj när dem delar upp människor och änglar. De ser 

människor som lättsinniga och svaga och kallar dem för ”den gråa massan”, medan änglar 

förstår världen på det riktiga sättet. Vi tolkar änglarnas syn på sig själv som att de har 

upptäckt sanningen, medan den gråa massan lever ovetandes om att de lever livet utan att 

ifrågasätta sanningar och normer. 

Johansson (2010) menar att en individs identitet skapas genom att något upprepas genom 

olika händelser, och vi ser tydligt hur änglarnas skapade värld konstrueras till en stark 

gruppidentitet, framförallt när gruppen ifrågasätts av någon utomstående som en gång var en 

del av änglafamiljen. 

”Jesper: Du måste väl inse att du är en del av denna världen? 

Berny: Nej, jag vill inte tillhöra den, jag tillhör endast änglafamiljen. Vi är odödliga och 

himmelen till hör oss. 

Jesper: Jag är ingen ängel, det är bara en vacker symbol. Jag är en människa, och det är du 

med. (…) Herregud Berny, du får öppna ögonen och inse att världen inte består av Nine inch 

nails-låtar och Natural born killers-citat” (Pålsson 2004, s. 174). 

Genom att gruppen skapar sin egen identitet konstrueras samtidigt normer och värderingar 

som passar gruppen. Vi ser exempel på situationer där andra människor menar att änglarna är 

sjuka individer med ett självskadebeteende och där änglarna ifrågasätter varför någon annan 

ska definiera dem som sjuka. Genom att självskada sig anses som normala handlingar inom 

gruppen skapas en samhörighet. Johansson (2010) menar att erfarenheten och förståelsen som 

finns för varandra inom den självskadande kretsen skapar en form av normalitet som ingen 

utomstående kan förstå på samma sätt. 
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Johansson (2006) beskriver att kollektiv gemenskap är reflexiv och att det när en individ 

skiftar grupptillhörighet så kan föregående grupps normer som upplevdes som självklara 

ifrågasättas. Vi tolkar att när Sofia träffade nya vänner som inte tillhörde kategori 

självskadande vänner förstod hon att de tyckte om henne för den hon var och inte för det hon 

gjorde. Hon tillhörde då en annan kollektiv kontext när hon inte självskadade och genom 

Sofias eget engagemang i skapandet av sin identitet och att följa den nya gruppens normer 

och normalitet valde hon en mindre destruktiv väg att gå. 

5.6 Trygghet 
 

Självskadebeteendet fungerar som en trygghetsfaktor och har en ångestdämpande funktion 

hos de olika författarna och hur det påverkar identitetsskapandet och självbilden. Vi tolkar 

den allmänna och konstruerade bilden av självskador som något uppmärksamhetssökande och 

ser exempel på att det inte är uppmärksamheten som eftersöks utan att det kan tolkas som ett 

rop på hjälp samtidigt som identiteten som självskadande komplext nog upplevs som en 

trygghet.  

“Jag saknar det röda blodet och den trygghet som det faktiskt gav.” (Pålsson 2004, s. 252). 

“Det är jag som håller i rakbladet och alltså bestämmer jag hur hårt jag ska ta i. Den smärta 

jag borde känna när ett rakblad skär de där såren känner jag inte just då, för att jag har 

kontrollen över min egen smärta” (Nielsen 2005, s. 167). 

“En del människor tror att vi människor som mår dåligt och vänder oss till rakbladen istället 

för psykiatrisk hjälp, vill bli tröstade och att folk ska tycka synd om oss. Det är inte så det är. 

(...) Vi vill att folk runtomkring oss ska bry sig om oss, men att tycka synd om oss gör bara 

saken värre!” (Nielsen 2005, s. 203). 

”När inte skärsårens smärta längre räcker till att dämpa ångesten återstår bara att äta krossat 

glas” (Eriksson 2007, s. 72). 

”Jag använder mina armar och ben som mänskliga skärbrädor. När jag skär mig ser jag blodet 

rinna ur mig som vatten som porlar i en bäck. När jag skär mig rinner min ångest ut med 

blodet och jag får lindring. Tyvärr är lindringen förrädisk. För varje gång jag skär mig måste 

jag skära mig mer nästa gång” (Eriksson 2007, s. 72). 
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”Jag visste fortfarande inte hur jag skulle bete mig för att man skulle tycka om mig, och min 

sjuka identitet var fortfarande min enda riktiga trygghet i tillvaron” (Åkerman 2004, s. 107). 

”Fler ränder på min zebrakropp. Identiteten blev starkare i sjukhusmiljö..(…). (Åkerman 

2004, s. 180). 

”Jag sökte desperat efter någonting att identifiera mig med. Jag kunde inte längre identifiera 

mig med mina vänner och vi började glida ifrån varandra” (Välitalo 2007, s. 8). 

Vi tolkar utifrån Johanssons (2010) begreppsförklaring om identitet att en individs identitet 

iscensätts av olika handlingar och händelser som sker och att identiteten inte är något som på 

förhand är bestämt utan förändras i relation till aktuellt sammanhang. En individ kan i sin 

identitetsbildning identifiera sig med olika positioner på samma gång och att en del 

identifikationer har en mer central roll i särskilda kontexter. Utifrån samtliga individers 

livsberättelser tolkar vi att när de självskadar sig så är syftet att dämpa ångesten och genom att 

skära sig beskriver författarna att de upplever en lindring och en trygghet. Med författarnas 

beskrivning av självskadebeteendet tolkar vi att deras identitet konstrueras som Erikson 

(1968) påtalar att identitet är både medvetet och omedvetet samtidigt och sprungen ur sociala 

erfarenheter och ett omedvetet psykiskt tillstånd. Det skapar en trygghet genom 

självkontrollen berättar bland annat Sofia och förstärker identiteten om vem hon är.   

Giddens (1997) menar att individer hanterar rädsla och faror utifrån känslomässiga personliga 

scheman som blivit en del av individens vardagliga handlande och att ångesten som kan 

uppstå påverkar självet. Utifrån Jannas berättelse tolkar vi hur hennes ångest framkallar 

självskadande handlingar samtidigt som självskadorna omvandlar ångesten till självkontroll, 

vilket har en trygghetspåverkan på Janna då hon får full kontroll över sin egen kropp under 

självskadehandlingen. 

För en utomstående kan det låta motsägelsefullt att en självskadehandling ger trygghet, men 

utifrån Jannas berättelse tolkar vi hur känslan av självkontroll överväger den tillfälliga 

smärtan. Vi tolkar även en frustration hos Janna över att bli dömd av människor som “någon 

som bara vill ha uppmärksamhet” när hon i själva verket använde självskadan som ett sätt att 

må bättre och hantera sitt inre, samtidigt som hon såg ärren som stigmatiserande och inte ville 

synliggöra dem för någon annan än sig själv.  

“Jag skar mig inte för att dö, jag skar mig för att överleva” (Nielsen 2005, s. 147). 
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5.7 Vändpunkter 
 

I temat tolkar vi utifrån livsberättelserna hur individernas individuella resa och vändpunkter 

ser ut och vad orsakerna var som blev till deras vändpunkter. Vändpunkterna utifrån 

nedanstående citat kan vara både positiva och negativa för individen men det gemensamma är 

att en vändpunkt syftar till en betydande livsomställning av något slag. 

”Det här var det svåraste jag någonsin sagt till någon under hela mitt liv. – Om du tänker 

skära dig igen så får du göra det någon annanstans för här hemma måste vi få en frizon från 

det destruktiva. (…). Det räcker nu, vi måste börja leva igen!” (Eriksson 2007, s. 68). 

”Jag hade fått pengar av socialen att handla kläder för. Jag såg det som en nystart och det var 

nog det som var tanken från deras sida. Jag köpte kläder som var helt olikt min gamla 

garderob” (Välitalo 2007, s. 54-55). 

”- Jag vet inte hur det är med de andra … Men jag känner att, ja … jag älskar dig Sofia! Det 

var första gången jag fått höra de orden från någon annan än min familj. De slog Lucifer till 

marken med en sådan kraft att han låg utslagen hela kvällen” (Åkerman 2004, s. 87). 

”Jag hade att välja på att fortsätta med mitt sjuka liv, fortsätta leva med min sjuka identitet 

(…). Jag skulle tvingas släppa taget om allt som gjorde mig trygg, kasta bort min sjuka 

identitet och vara ett tomt skal tills jag hunnit bygga upp något nytt. Jag skulle bli en zebra 

utan ränder” (Åkerman 2004, s. 211). 

”En depression är jobbigt, men ett gråtande hjärta är det värsta…” (Nielsen 2005, omslag). 

”Jag skulle inte kunna leva utan mamma. (…) Det var hon som gjorde att jag kunde leva” 

(Nielsen 2005, s. 90). 

”Att ha borderline innebär absolut inte att man inte kan leva ett normalt liv. Man får inte ge 

upp och till slut, med hjälp av andra kommer man att lyckas” (Nielsen 2005, s. 267). 

”Världen gjorde mig illa, den var skrämmande, så jag flydde ifrån den” (Pålsson 2004, s. 

256). 

”Ni har blivit mina vänner, inte bara personal” (Pålsson 2004, s. 255). 
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Vändpunkter i livsberättelser kan både vara uttalade och inte uttalade och behöver inte vara 

knutna till specifika kontexter utan ske över tid (Johansson 2005). För Agnetha tolkar vi att en 

vändpunkt var när hon såg sina andra barn förutom Emelie mådde dåligt och kände sig 

otrygga i sin hemmiljö och att situationen var ohållbar som fick henne att avvisa Emelie om 

hon skulle fortsätta med sitt självskadebeteende. Vi tolkar att en vändpunkt för Emelie som 

hon beskrev var när hon bytte klädstil och hur det påverkade hennes självbild. Ur hennes 

livsberättelse tolkar vi att genom val av kläder som hon vanligtvis inte använde så valde hon 

att gå från en negativ identitet och destruktiv väg till att genom utvecklingskrisen få en 

växtchans. Hon förändrade som Reissman (2008) beskriver att innebörden av erfarenheter blir 

en konsekvens av identitet i konstruerande av en ny identitet. Vi tolkar att för Sofia var det ett 

vägval och vändpunkt att vinna över sin inre demon Lucifer och släppa tryggheten om sin 

sjuka identitet som var en lång process för henne. Hydén (2008) framställer att det kan vara 

just en process som pågår en längre tid för att komma till en utlösande vändpunkt. 

Utifrån Jannas livsberättelse tolkar vi två vändpunkter som är centrala för henne, en positiv 

och en negativ. Den negativa vändpunkten var när hennes mamma dog. Bara genom att 

granska bokens omslag ser vi ett svagt målat rött hjärta som omges av svart färg. Även ett 

minnescitat till mamma finns på bokens omslag, och titeln ”När hjärtat gråter” tolkar vi som 

en direkt referens till sorgen hon kände när hennes mamma dog. Hon beskriver även hur 

självskadebeteendet ökade efter mammans bortgång. 

Jannas avslutande kapitel i boken handlar genomgående om när och hur hon fick diagnosen 

och vad diagnosen innebar för henne. Vi tolkar hur diagnosen blev som ett slags facit där hon 

kunde känna igen sig utifrån sina egna handlingar och få en förklaring på varför hon känt sig 

avvikande under stora delar av livet. Med hjälp av diagnosen kan Janna skapa en starkare och 

tryggare självidentitet. 

En vändpunkt för Berny är när hon träffar sin änglafamilj. Det är där hon hittar ett socialt 

sammanhang där hon känner en tillhörighet och träffar människor som förstår henne utifrån 

vad hon går igenom inom sig själv. Vi tolkar hur tillhörigheten blev en positiv vändpunkt i 

hennes identitetsskapande eftersom flera av änglarna hjälpte och stöttade varandra och även 

om gruppen utåt sågs som avvikande och destruktiv så fanns en djup förståelse för varandra 

och problematiken. Även om änglafamiljen och deras handlingar ibland romantiserades i 

livsberättelsen, så beskrivs alltid självskadebeteendet som något ångestdämpande och 

oundvikligt snarare än som något ”vackert”.  
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En stor positiv vändpunkt för Berny är när hon möter behandlingspersonal som förstår henne 

och som hon lyckas skapa en positiv relation till. Hon har tidigare i livet känt sig sviken både 

av familj, skola och vård och vi tolkar det som att personalen hon har en god relation med är 

de första från ”den gråa massan” som lyssnar och förstår henne utifrån hennes problematik 

och självskadebeteende, vilket resulterar i att Berny som avslutningsvis beskriver i sin 

livsberättelse hur hon har bestämt sig för att leva ett annat liv utan att skada sig själv.    

5.8 Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen var att utifrån den vetenskapsteoretiska utgångspunkten 

socialkonstruktivism undersöka hur identitet konstrueras i relation till självskadebeteende och 

sociala interaktioner, samt hur individer konstruerar sin självbild utifrån sitt 

självskadebeteende. 

Genom att studera författarnas livsberättelser har vi hittat olika individuella faktorer som 

konstruerar det personliga identitetsskapandet utifrån ett självskadebeteende. Vår 

gemensamma bild av författarna är att de tidigt i livet på olika sätt kände ett utanförskap och 

utvecklade en negativ självbild som de identifierade sig själv med.  

Samtliga författare beskriver hur självskadebeteendet upplevdes som en trygghet, och att det 

var lättare att hantera den självförvållade fysiska smärtan jämfört med den psykiska. Att sluta 

med sitt självskadebeteende för författarna innebar inte bara att sluta skära sig, utan även att 

ny självidentitet måste utvecklas. Självskadandets ångestdämpande funktion måste ersättas 

med något mer socialt accepterat sätt, och utifrån vår tolkning ser vi hur detta skapar svåra 

hinder för skapandet av en ny, mindre destruktiv självidentitet för våra författare.   

Identitetsskapandet hos författarna tydliggjordes genom grupptillhörigheten som skapades 

genom sociala interaktioner med andra individer. Detta förstärkte författarnas egna 

konstruerade uppfattning om vilka de själva var och hur de uppfattades av andra individer. 

Genom att agera avvikande utifrån samhällets normer skapades en distans och ett tydligt 

utanförskap som påverkade och förstärkte självbilden som avvikande. För att undvika 

upplevelsen av att vara avvikande sökte de sig till andra som var som dem själva för där 

kände de en gemenskap. 
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6 Avslutande diskussion 
 

En del av författarna beskriver att det finns en trygghet i att ha en sjuk identitet och att det är 

som till exempel Sofia beskriver att det är en sorg att förlora sin inre demon Lucifer för det 

var hennes trygghet och identitet. Hon beskriver vidare att om hon slutar med sitt 

självskadebeteende så blir hon en zebra utan ränder och vem är hon då? Identiteten att vara en 

individ med en inre osynlig sjukdom som inte syntes utanpå upplevdes som skamligt och en 

rädsla över att inte få se frisk ut förrän man kände sig frisk inuti. Med hjälp av Sofias exempel 

ifrågasätter vi den konstruerade bilden av sjukdom som begrepp i dagens samhälle, och hur 

sjukdom faktiskt sammankopplas med att man bör se sjuk ut för att betraktas som sjuk. Vår 

allmänna uppfattning, som även förstärks genom exempel i böckerna, är hur psykisk sjukdom 

inte tas lika allvarligt på jämfört med någon synlig sjukdom. Vi har under uppsatsskrivandets 

gång läst och tolkat exempel från skolan och vården där författarna beskriver hur psykisk 

sjukdom ses som något som går över om man bara “skärper till sig lite och biter ihop”.    

Samhällets stigmatiserande syn i bemötandet av individer som har en psykisk sjukdom skiljer 

sig åt mot bemötande av individer med en fysisk sjukdom betraktar vi som problematiskt när 

det kommer till en individs identitetsskapande. Ett annat exempel från analysen är hur Janna 

accepterade sig själv och hennes beteende på ett tydligare sätt efter att hon fått sin borderline-

diagnos. En del i att skapa en ny identitet hos en individ sammankopplas med en bred 

acceptans från samhället och dess normer, och genom att synliggöra och avdramatisera 

psykisk sjukdom anser och hoppas vi att man kan hjälpa många individer mot ett tryggare 

bildande av sin självvalda, välmående identitet. 
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8 Bilaga 1, Presentation av självbiografier 
 

 

Emelie Välitalo- Flickan som Gud glömde 

 

Emelie Välitalo (2007) beskriver i sin bok ”Flickan som Gud glömde” hur hon som 14- åring 

började att skada sig själv och hur hon mådde allt sämre psykiskt. Redan som 8-åring började 

Emelie få tvångstankar och utförde rituella handlingar för hon trodde att om hon inte utförde 

dessa handlingar skulle någon i familjen dö. När Emelie var 14 år så försvann hennes glädje 

och det smärtade i henne att hon vaknade på morgnarna och upptäckte att hon levde. Allt 

upplevde hon som nattsvart och bar på känslan av att vara en åskådare av livet och fånge i sig 

själv. Hennes känslor beskriver hon som skavsår och genom att skära sig så skar hon sig fri. 

Hennes bästa och värsta vän var rakbladet och hon hade en desperat jakt efter något att 

identifiera sig med. 

 

Agnetha Ersson Eriksson- Skuld, skam & rakblad 

 

Agnetha Ersson Eriksson (2007) är mamma till Emelie Välitalo och har skrivit sin bok ur ett 

föräldraperspektiv och åker runt i Sverige och föreläser. Boken handlar om hennes inre kamp 

om att bli dömd som förälder och hur hon brottas med myndigheter för att hjälpa sitt barn 

genom ångestkramper och självskadebeteende. Hur hon måste ta sitt förnuft till fånga och be 

samhället att tvångsomhänderta Emelie med en känsla av maktlöshet. Hur familjen går 

igenom alla misslyckanden av behandlingshem där Emelie skulle vara trygg och 

självskadebeteendet förvärrades. Agnetha beskriver även om avsaknaden av stöd för familjen 

och Emelies syskon. 

 

Sofia Åkerman- Zebraflickan 

 

Sofia Åkerman (2004) berättar i sin bok ”Zebraflickan” om hur hon under sin uppväxt hade 

mått dåligt och periodvis varit inlåst på barnpsykiatrin och behandlingen som skedde där. Hon 

skrev sitt första avskedsbrev som 10- åring till sin mamma och planerade sin egen död vilket 

fick henne att må bättre. Sofia var drottning över sin kropp och sitt blod som hon såg som 

äckligt och giftigt.  Hon bar på en önskan att hon hade en sjukdom som syntes utanpå och att 

alla kunde se hur ont hon hade för det fanns ingen som kunde förstå vad hon upplevde 
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inombords och hur smärtsamt det kunde kännas i själen. Det var som infekterade sår på 

insidan som revs upp ideligen. Hon var inte lycklig som sjuk och inte heller lycklig som frisk 

och hade svårt att finna sin roll i livet. Hon utförde en ständig kamp mot sin inre 

självdestruktive demon Lucifer och sjukvården ansåg att hon var ett hopplöst fall och läkarna 

hade gett upp hoppet.   

 

Berny Pålsson – Vingklippt ängel 

 

Berny Pålsson (2004) skildrar sitt liv från barndomen till den dagen hon blir fri ifrån sitt 

självskadebeteende. Hon berättar en mörk historia som behandlar olika sjukhus och 

behandlingshem, hur viktiga människor i hennes närhet påverkar hennes liv både positivt och 

negativt, hur de inre demonerna tar kontroll över hennes liv samt hur olika relationer med 

andra människor påverkar hennes tillfrisknande. Hon beskriver detaljerat hur hennes 

självskadebeteende tog över hennes liv och hur allting kretsade kring henne och hennes 

änglafamilj som förstod henne bäst av alla.  

 

Janna Nielsen – När hjärtat gråter 

 

Janna Nielsen (2005) berättar om hennes liv utifrån hennes personliga livsberättelse. Hon 

behandlar hur mobbing påverkade hennes uppväxt och hur både elever och skolpersonal 

gjorde att hon vantrivdes i skolan, hur hennes mammas sjukdom och död påverkade henne 

och hennes familj samt hur hon skapade ett självskadebeteende som ledde till psykiatrisk vård 

och förändrade relationer. Hon skriver beskrivande om sitt självskadebeteende, tryggheten i 

att självskada och hur hennes syn på sig själv förändras efter att hon får en diagnos av läkare.     

 

 

 


