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Sammanfattning 
Den här uppsatsen är en litteraturstudie som behandlar problemet självdestruktivitet ur ett 

sociologiskt perspektiv. Jag har valt detta för att det är ett aktuellt problem och det är 

intressant att se det ur en sociologisk synvinkel istället för en psykologisk som kanske är 

vanligare att inta. Vilka sociologiska faktorer kan spela in gällande detta problem? Den 

litteratur som har legat till bakgrund för studien behandlar vilka som skadar sig, varför de gör 

det och olika definitioner samt vilka avgränsningar som bör göras för att ringa in fenomenets 

innebörd. Att skära, bränna och slå sig själv visar på ett självdestruktivt beteende och en orsak 

kan vara depression eller ångest.  

 

Problemställningen som jag sökte ett svar på löd: Vilka ungdomar är det som skadar sig och 

varför? I den teoretiska genomgången så ligger fokus på kategorierna modernitet, kropp och 

ungdom. Utifrån detta tas olika sociologiska begrepp upp och analyseras i diskussionsfasen. I 

undersökningen så har jag bl.a. kommit fram till att dagens konsumtionssamhälle samt 

individualiseringen är en sannolikt bidragande faktor till att vissa unga människor utvecklar 

ett självdestruktivt handlande.  

 

 

 
 
  
 
 

Nyckelord: Självskadebeteende, självdestruktivitet, ångest, kropp, identitet. 
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Abstract 
This study is an attempt to adress the problem of self-destructive behaviour from a 

sociological point of view. I feel that this is an important isssue in contemporary society, and 

that a sociological perspecitve may have something to offer that the more common  

psychological perspective may miss out on. The literature upon which the study is based deals 

with questions such as: What definition of the problem is most suitable? What are the 

characteristics of self-destructive behaviour and why do people hurt themself deliberately? 

 

The specific question I approached was: Who are the young people that hurt themselves and 

why? The theoretical framework focuses on  modernity, body and youth, and I make use of 

sociological concepts in the discussion. Some of my conclusions were that the consumeristic 

society of today and the individualization could be relevant factors in developing a self-

destructive pattern.   

 

 

 

 

 

 
Keywords: Self-mutilation, self-destructive behaviour, anxiety, body, identity.
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Inledning 
Problemet med människor som skadar sig själva verkar ha ökat eller är mer synligt nu än vad 

det har varit tidigare och det förs aktuella diskussioner om det i tidningar, böcker och tv. 

Därför är det ett intressant ämne att skriva en uppsats kring. Den grupp som fokus ligger på är 

den yngre generationen. Detta för att jag själv oftast har träffat på artiklar och böcker om 

yngre människor som gör/har gjort det, alltså skadat sig medvetet. Många gånger verkar det 

börja i tidiga tonår och det är intressant att fundera kring varför det kan vara så. Jag har läst 

några självbiografier av människor som har skadat sig själva och har genom det blivit mer 

intresserad av detta fenomen. Det verkar vara så att det är nu de senaste åren som problemet 

har hamnat mer i fokus där personer kommer ut och pratar om sina problem i böcker och 

tidningsartiklar. Varför det inte har uppmärksammats tidigare och varför det har börjat 

diskuteras mer frekvent nu? Kommer inte ihåg att det fördes några diskussioner kring detta i 

min grundskoleutbildning, vilket inte var för speciellt många år sedan. Det är ett problem som 

bör uppmärksammas mer för det finns säkerligen människor som i det dolda mår dåligt, 

skadar sig själva och behöver mer information kring problemet. Även för omgivning och 

anhöriga så skulle det vara bra om det fanns människor att vända sig till för upplysning och 

svar på frågor som man kan ha. Människor ska inte behöva må så dåligt att de skadar sig 

själva istället för att ta uti med problemet på en verbal nivå med någon människa i 

omgivningen. Hjälpen borde finnas innan det går för långt och någon är fast i en spiral där de 

har ångest, skadar sig för att få utlopp för den och sedan får ångest igen för att de faktiskt 

lemlästar sig själva.  

 

 

Bakgrund  
Historik 

Att döva sin psykiska smärta genom att utöva den fysiskt på kroppen är inget nytt fenomen 

utan människor gjorde det långt tillbaka i tiden. I socialstyrelsens rapport ”Vad vet vi om 

flickor som skär sig” (2004) har de tagit upp ett fall som är daterat till 1700-tal där en 

tonårsflicka bet sig själv i armarna, var promiskuös, åt knappnålar och bitar av porslin. Detta 

kanske man kan tolka som att hon bar en stor vrede inom sig som förmedlades till 

omgivningen genom att tillfoga kroppslig skada. På 1800-talet publicerade Sigmund Freud 

och Josef Breuer (1995) boken ”Studier i hysteri” där de tar upp olika fall av hysteriska 
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kvinnor som drabbades av ångest, hallucinationer, melankoli, hysteriska anfall, matvägran 

och ätstörningar bl.a. (Ibid.). Det kunde ju förknippas med självskadebeteende eftersom de 

skadade sin kropp genom att matvägra t.ex. En man som hette Andrew Morton gav ut en 

biografi 1992 över prinsessan Diana där han beskriver hennes problem med ätstörningar och 

menar att hon även skar sig i handlederna vilket gjorde att hon blev självskadebeteendets 

”kända ansikte” utåt. (ibid.).  

 

På Communicera (http://www.comunicera.se/text/fragor_omattskarasig) arbetar terapeuter 

som bl.a. arbetar med familjeterapi och de informerar om olika sjukdomar samt problem. På 

deras sida om självskadebeteende skriver de att det från antiken finns beskrivningar av unga 

som var självdestruktiva men som ett medicinskt problem sågs det inte förrän på 1930-talet 

(ibid.).   

 

Definition  

När det gäller definitionen av att skada sig själv medvetet så finns det ingen specifik och 

definitiv. De som jag har stött på är: självskadebeteende, självskadehandlingar, självvåld, 

självdestruktivitet, självtillfogat våld och att skära sig. Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2004) 

använder sig av begreppet självskadebeteende och med detta så menar de att skära, rispa eller 

bränna sig. Riksförbundet BRIS använder sig av begreppen självdestruktivitet samt självvåld. 

I BRIS rapporten 2003 så förklarar de dessa begrepp med att en person skär sig själv med 

t.ex. rakblad. Socialstyrelsens rapport om självskadebeteende innefattar de som skär eller 

bränner sig själva (2004).  

Jag skrev in begreppet självskadebeteende på Wikipedias encyklopedi och fick förklaringen: 

”Beteende som innebär att man avsiktligt utsätter sin kropp för skada, exempelvis genom att 

skära sig själv” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvskadebeteende).  

Maggie Turp (2002) skriver om dolt självskadebeteende (hidden self-harm) och menar att den 

typiska tolkningen av det är för snäv. Och det karakteristiska är att skära, bränna eller skålla 

sig samt ta överdos (med överdos antar jag att hon menar med narkotiska preparat). Hon anser 

att självskadebeteende kan vara alltifrån uppenbart dramatiskt till faktiskt dolt. Turp (ibid.) 

har frågat olika människor vad de anser är ett självskadande beteende och bl.a. framkom 

svaret om inte en relativt ung, utmattad och mager kvinna som har barn med en 

misshandlande partner samt ett barn till på väg för ett självskadande leverne? Ett annat 

exempel som kom upp var en man som var ute och sprang trots att han nyss hade influensa 
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och feber, vilket sedan gjorde att han kollapsade. Var går gränsen mellan att pressa sig själv 

till att prestera bättre och att skada sig? Även att ta på sig alltför mycket arbetsuppgifter för att 

man uppskattar känslan av att känna sig behövd, trots att man inte kan koncentrera sig på 

något annat, sova på natten och riskera högt blodtryck kan vara en typ av destruktivt 

handlande för sig själv (ibid.).     

 

Den huvudsakliga definition som jag tänker använda mig av är självdestruktivitet och med det 

så menar jag att skada sig själv fysiskt genom att skära, bränna, skålla sig etc. Jag kommer 

också ibland att benämna det som ”att skada sig själv”. Jag tänker inte innefatta andra 

fenomen som t.ex. anorexi, skadlig prestationspress eller extrema aktiviteter där man riskerar 

livet för en adrenalinkick. Även om anorexi kan ses som ett självdestruktivt beteende så 

klassar jag det som en separat sjukdom för sig.  

   

Vilka ungdomar skadar sig?   

Stiftelsen för Allmänna Barnhuset (2004) hävdar att det är till majoriteten flickor som kan 

utveckla ett självdestruktivt beteende och att pojkar utnyttjar andra typer av utagerande sätt. 

Men det finns ingen vetenskaplig forskning som kan fastställa att det har skett någon ökning 

bland flickor som skadar sig. Det kan helt enkelt vara så att eftersom fenomenet har 

uppmärksammats mer de senaste åren så träder fler fram och pratar mer öppet om det (ibid.). 

Enligt BRIS-rapporten 2005 så handlar var femte påringning till dem om självdestruktivitet, 

självmord eller självmordstankar och nio av tio som hör av sig är flickor. Det vanligaste 

problemet är att de skär sig själva. När det gäller BRIS rapporteringar för år 2003, 2004 och 

2005 så är det flest tjejer som kontaktar dem och det har ökat under åren. Men samtidigt så 

antydde de i rapporten från år 2004 att det antagligen då var flest killar som ringde fast inte 

klarade av att samtala om sina problem vilket ledde till att ingen kontakt etablerades. De har i 

sina rapporter märkt en stigning de senaste åren när det gäller unga som kontaktar dem p.g.a. 

självskadande beteende, om detta beror på en ökning eller att det bara har blivit mer 

lättillgängligt, eftersom du kan skicka e-post istället för att ringa, kan man ju inte veta säkert 

(ibid.). Communicera (http://www.comunicera.se/text/fragor_omattskarasig) menar även de 

att det är flest flickor som är självdestruktiva, i alla fall när det gäller att skära sig. De 

utvecklas tidigare fysiskt, i och med menstruation, än pojkar men det innebär inte att de är 

psykiskt redo för vad förändringarna innebär. Det kan innebära en ökad press att hantera alla 

eventuella förändringar (ibid.).  
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Socialstyrelsen (2004) har gjort en limiterad undersökning för att få en uppskattning över hur 

många flickor som skär sig och uppgifterna utgår bl.a. från barn- och ungdomspsykiatrin, 

skolhälsovården och socialtjänsten. Resultatet de fick fram var att minst en procent bland 

tjejer mellan tretton och arton år har använt sig av denna metod för att skada sin kropp. I 

nationella och internationella kartläggningar över ungdomar så har fem till sju procent 

uppgivit att de medvetet har tillfogat våld på sin egen kropp och det innebär tablettförgiftning 

eller yttre skador minst en gång i livet. När det gäller de internationella granskningarna så var 

det mindre än femton procent av dem som sökte sig till sjukhus vid tillfället/tillfällena för att 

få hjälp (ibid.). För att nämna något om hur det kan se ut för vuxna människor så anser 

socialstyrelsen (2004) att det rör sig om fyra procent som har utövat någon form av 

självskadande beteende. Och det kan vara för en del vuxna kvinnor så att de började skada sig 

i tonåren men det behöver ju inte innebära att ungdomar fortsätter när de blir äldre (ibid.). 

 

Varför skada sig? 

En möjlig tolkning enligt Allmänna Barnhuset (2004) är att självdestruktivt våld kan vara ett 

sätt för reglering av känslor och stresshantering. Om en person har varit utsatt för mobbning 

eller sexuella övergrepp så kan även detta leda till destruktiva handlingar mot den egna 

kroppen. Andra faktorer som spelar in är ångestkänslor, depression eller ätstörning av någon 

form. Att utsätta sig själv för fysisk smärta kan vara en metod för att slippa känna psykisk 

plåga. Det kan vara ett försök till att göra den känslomässiga smärtan synlig och gripbar. 

Genom att se hur kroppen läker såren så kanske personen tror att detta även botar den 

känslomässiga skadan (ibid.). I socialstyrelsens (2004) rapport står det att man i Turkiet har 

undersökt om självskadebeteende har någon koppling till en traumatisk uppväxt och kom 

fram till att de som upplevt försummelse löper större risk att skada sig eller försöka ta 

självmord (ibid.). De ungdomar som BRIS har kommit i kontakt med som skadar sig själva 

har visat tecken på depression, nedstämdhet, sömnproblem och en känsla av att inte duga till. 

Även självhat, maktlöshet och ensamhet är känslor som vissa känner. Sådant som kan ha 

triggat igång självvåld är osämja inom familjen, alkoholmissbruk i hemmet, prestationskrav 

på sig själv, stress, mobbning, och relationsproblem. Istället för att prata med någon vuxen i 

omgivningen så innestängs problemen och utvägen blir att skada sig själv istället, antagligen 

för att någonstans kunna få utlopp för de olika känslor som bubblar upp inuti (Rapporter 

2003, 2004 och 2005).  
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Att bli utsatt för sexuella övergrepp, fysisk misshandel eller försummelse kan vara faktorer 

som gör att en människas inställning till sin kropp blir förändrad säger Maggie Turp (2002). 

Vissa tycker att de är ”felkonstruerade”, alltså att de antingen är dåliga eller galna. Detta kan 

vara en form av personlighetsstörning eller att man söker uppmärksamhet samt vill provocera 

(ibid.).  

 

Linjen mellan att vara vuxen och vara barn är inte knivskarp utan ganska diffus menar 

Communicera (http://www.comunicera.se/text/fragor_omattskarasig). Flickor utvecklas 

tidigare än förr och ökad personlig samt kulturell frihet kan verka stressande. Även 

massmedia bidrar till att visa hur vi bör bete oss i dagens samhälle och en del kan få det 

jobbigt att utveckla en stark och självsäker självkänsla. De som skär sig har ofta 

ångestproblem och kommunikationssvårigheter när det kommer till att prata om sina känslor. 

För att kunna bli av med ångesten så kan t.ex. ett rakblad omvandla den till fysisk smärta. För 

att inte känna sig ihålig och osynlig så visar smärtan att de faktiskt existerar och inte är helt 

tomma. Orolig uppväxt eller övergrepp kan också vara en anledning till att rispa i sin egen 

hud (ibid.). Sofia Åkerman (2004) har skrivit en bok om hennes egna upplevelser som 

självdestruktiv och hon hade ända sedan lågstadieålder känt sig som ett osynligt och 

betydelselöst spöke. Hon skrattade bort sådant som inte kändes bra vilket innebar fysisk samt 

psykisk smärta. När det kom till den fysiska plågan så klarade Sofia av sådant som andra 

svimmade av, alltså hade hon en hög smärttröskel. Men när det kom till den psykiska smärtan 

som rädsla och besvikelse så kunde hon inte hantera den. I kroppen eller kanske snarare själen 

utvecklades ett monster som kallades Lucifer. Han berättade för henne hur värdelös hon var 

och att ingen kunde tycka om henne vilket kunde leda till självdestruktiva handlingar (ibid.). 

Berny Pålsson (2005) är en annan tjej som lider av att vara självdestruktiv. Hennes förklaring 

till att hon har försökt ta självmord flera gånger, skurit sig med rakblad, kniv, glas, stuckit 

nålar i kroppen, bitit sig i händerna och bränt sig med cigaretter etc. är för att kunna hålla 

tillbaka otrevliga minnen, minska känslan av tomhet och för att straffa sig själv. Precis som 

Sofia Åkerman så tampas hon med demoner som berättar för henne vad hon får och inte får 

göra. Om de inte blir tillfredställda så kommer Berny att höra deras skrik och skratt både 

dagar och nätter. Om overkligheten tar över henne och hon känner sig som en mekanisk 

docka så skär Berny sig för att ta sig ur ”ingentinget”. Den psykiska pressen som infinner sig 

dämpas i några timmar eller enbart några minuter med hjälp av att skära i huden med en 

skalpell och det är värt smärtan. Hon anser sig ha två personligheter i boken och de är Berny, 

den destruktiva och Bernadette, som är den ”friska flickan” (ibid). Ända sedan Berny gick i 
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lågstadiet har hon skadat sig själv och vid tjugotvå års ålder så gjorde hon det fortfarande fast 

inte lika frekvent. Även sex har hon använt för att misshandla sig själv och detta från tolv års 

ålder (Blaskan nr 10, 2005). Flera gånger har Berny försökt ta självmord, fast målet är inte att 

dö utan snarare ett rop på hjälp: ”När jag vaknar ligger jag på intensiven. För akut 

alkoholförgifting.” ”Ville du dö?” Nej, jag ville slippa känna.” (s.111-112. 2005).   

  

Behandling 

Någon konkret behandling verkar inte finnas. När det gäller Sofia Åkerman (2004) så 

kopplades olika psykologer in som hon fick samtala med och blir även inskickad på barnpsyk 

samt döms till tvångsvård. På psyket finns det något som heter behandlingsvak där patienten 

alltid har en personal närvarande medan de fick göra olika vardagliga sysslor för att ha något 

att göra under dagtid. När det inte fungerade längre och personalen förlorade kontrollen över 

henne så ledde det till isolering och detta innebar att vistas i ett rum med enbart en säng, utan 

några andra möbler, nerdrogad med olika lugnande medel. Andra valmöjligheter till psyket 

var att bo i familjehem eller återvända hem, men de var otänkbara alternativ eftersom Sofia 

försökte hänga sig i ett rop på hjälp och bet av stygnen från sin handled i hopp om att få 

kontakt med en skötare. Mia var en psykoterapeut som hjälpte Sofia, hon gjorde det med 

kärlek och omtanke istället för att anklaga och säga till att hon skulle skärpa sig. Men i 

slutändan så var det Sofia som kämpade för att bli frisk och övervinna ”demonen Lucifer” 

(ibid). Berny Pålsson (2005) har fått höra att hon är schizofren, psykotisk, svårt depressiv och 

att hon har en borderline - personlighetsstörning. Hon har varit inlagd på barn- och 

ungdomspsyk, blivit utredd av socialen flera gånger, varit inlagd för drogmissbruk och bott på 

ungdomshem (ibid.). År 2005 så har Berny varit inne på behandlingshem och var fortfarande 

inte frisk utan har haft akuta psykoser men hade slutat att skära sig. Hon skriver på sin 

hemsida att hon nu är mottaglig för terapi och hjälp (http://www.bernyblue.com/).          

 

 

Syfte och problemformulering 
Jag har beslutat mig för att göra en förstående studie av fenomenet som jag har valt att kalla 

självdestruktivitet. Vad kan det vara som gör att vissa ungdomar väljer att uttrycka sig genom 

att t.ex. rispa i sin egen kropp och vilka är det som gör det? Jag vill undersöka hur man kan 
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förstå problemet ur ett sociologiskt perspektiv istället för att se det ur en psykologisk 

synvinkel, som kanske är mer förekommande. 

 

Den problemformulering som jag har valt att arbeta kring är: Vilka ungdomar är det som 

skadar sig och varför? 

 

Metod 
Dokumentstudier används ofta inom samhällsvetenskaperna skriver Andersen (1994) och det 

materialet som ligger till grund kan bl. a. vara litteratur (böcker och tidskrifter etc.), statistik 

och släktträd. Genom att titta på nyare allmän litteratur på ämnesområdet får du en bredare 

täckning och sedan kan du gå tillbaka och titta på äldre böcker exempelvis (ibid.). 

 

Det är en litteraturstudie som jag har valt att göra och har bestämt mig för att analysera 

självdestruktiva beteenden ur ett sociologiskt perspektiv. Jag har gjort detta därför att det är 

både intressant och lärorikt att fundera kring vilka inverkningar vårat samhälle kan ha på 

människors välmående när det innebär destruktiva handlingar. Jag tycker det kan vara 

relevant att se på andra möjliga påverkande faktorer än just de psykologiska, som såklart 

också är av stor relevans. Det som innefattas i en litteraturstudie enligt Chalmers 

naturvetenskapliga fakultet (Grahn, 2006) är att göra en fördjupning inom ett ämne och att 

sedan formulera en mer precis frågeställning inom området. När det är klart så börjar sökandet 

efter information om problemställningen och en bearbetning av den. Det gäller att hela tiden 

fråga sig själv om det material som man har hittat är rimligt och inte beskriver något annat. 

Att vara objektiv är relevant när materialet presenteras och att sedan i diskussionen reflektera 

över ämnet och dess problematik (ibid.). 

    

Begränsning och urval 

Litteraturen som jag studerar problemet utifrån är västerländsk för det är just utifrån det 

perspektivet som jag är intresserad att forska kring. Detta eftersom jag själv lever i ett sådant 

samhälle och vill studera hur det ser ut i det samhälle som jag bor. Jag har valt att ta mitt 

bakgrundsmaterial från ett närliggande tidsperspektiv eftersom det är nu de senaste åren som 

självdestruktiva handlingar har uppmärksammats mer och diskuterats. 
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De självbiografier som jag har läst är relativt nya och det är hur problemet ser ut nu som är av 

intresse. När det gäller den sociologiskt inriktade litteraturen som jag använder för att 

analysera fenomenet utifrån så har jag använt mig av böcker som sträcker sig mellan år 1989 

och 2005 eftersom jag vill förhålla mig till ett närmare tidsperspektiv. Den grupp av 

människor som uppsatsen har fokus på är ungdomar just därför att jag är intresserad av hur 

samhällets utveckling påverkar dem. 

 

Litteratur 

Bakgrundsmaterialet har valts på så sätt att jag ville ha allmän fakta kring fenomenet och få 

en bra koll på vad som inkluderas när det gäller definierande av självskadebeteende. Även 

några självbiografier var av intresse för att få en bild av vad det egentligen innebär att vara 

självdestruktiv och varför någon vill skada sig själv. Jag har valt att använda böcker och 

internetsidor såsom BRIS och socialstyrelsen bl.a. Angående den sociologiska infallsvinkeln 

ligger fokus på några böcker/författare som tar upp: Modernitet, det moderna samhället, vilket 

är ett intressant element som jag har valt att lägga fokus på och det gäller skapandet av 

identitet. Det andra är kroppen som ett socialt fenomen. Hur skulle ett självdestruktivt 

beteende kunna förklaras t.ex. genom att utgå från Anthony Giddens (1996) tankar om 

modernitet?        

 

Källkritiska synpunkter 

Det som kan vara en svaghet när det gäller urval av litteratur är att två av böckerna är 

självbiografiska och att en närhet till problematiken är given, fast det kan också vara så att de 

faktiskt har distanserat sig i och med skapandet av sina böcker, där de har fått reflektera över 

sitt problem i efterhand. Jag vill ändå använda mig av den typ av litteratur eftersom det är 

intressant och viktigt anser jag, att få veta hur de som faktiskt skadar sig upplever detta och 

varför de anser sig göra det. Ingen annan kan egentligen veta hur det känns än de själva 

eftersom de har varit med om det.   

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om att ha använt rätt mätinstrument i undersökningen för att den ska vara 

så tillförlitlig (trovärdig) som möjligt menar Patel & Davidson (1994). Jag har använt mig av 



 13

sociologisk litteratur för att förklara självskadebeteende och har begränsat mig till några 

sociologer som diskuterar modernitet, kropp och identitet. Så jag anser att den litteratur som 

har använts för att analysera problemet är relevant i och med syfte samt frågeställning. En hög 

validitet innebär att du har mätt rätt sak och inte något annat skriver Patel & Davidson (1994). 

Och tänker jag tillbaka på min frågeställning samt den teoretiska genomgången så har 

väsentliga bitar tagits upp som kan besvara frågorna ur ett sociologiskt perspektiv. Jag har fått 

svar på det som syftet var att undersöka.  

 

 

    

Teoretisk genomgång 
Modernitet och identitet 

Vad innebär begreppet modernitet i sociologisk mening? Anthony Giddens (1996) menar att 

det syftar på formerna av socialt liv och en social organisation som utbredde sig i Europa från 

1600-talet och framåt, moderniteten fick också därefter inflytande över resten av världen 

(ibid.). Det har skett en framväxt av det moderna västerländska samhället säger Johansson 

(1996) och en följd av det är att det har vuxit fram ett konsumtionssamhälle. Det har även 

skett ekonomiska, sociala och kulturella omställningar, som t.ex. tendenser till ökad kulturell 

globalisering. Utvecklingen har kallats framväxt av postmodernt samhälle, senmodernitet och 

postindustriellt samhälle bl.a. Förändringarna som har skett/sker påverkar också 

socialisationen och identitetsskapandet (ibid.).  

 

Civil ouppmärksamhet är ett fenomen som är grundläggande i vår moderna tid hävdar 

Giddens (1996). Det innebär om du möter en främling på gatan så tittar du snabbt den 

passerande i ögonen för att erkänna den andre och att avsikterna är goda, men inget 

påträngande sker som t.ex. att ni skulle starta en konversation eller att bråk är syftet vid mötet. 

Kontakterna i dagens samhälle är mer flyktiga mellan främlingar idag än förr i tiden då hela 

samhällen kände varandra, när en ny människa flyttade in i gemenskapen så var denne en 

främling som måste vinna invånarnas förtroende. Att möta både främlingar och bekanta (som 

man träffat fast känner på ett ytligt plan) är en balansakt med tillit, takt såväl som makt där 

olika möjligheter ligger till hands för de inblandade. Om fördelningen av makt är ojämn så 

rubbas trovärdigheten och artighetsritualerna mellan personerna eftersom en av dem har större 
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inflytande (ibid.). Kan en människa inte läsa av de sociala regler som finns outtalade om hur 

vi ska bete oss så kan möten och interaktion bli en jobbig process skulle man kunna tolka 

Giddens (ibid.) innebörd av modernitetens främlingskap. Thomas Ziehe (1989) hävdar att det 

finns nya grundläggande drag som kommit i och med moderniseringen. Vi har fler 

möjligheter att reflektera över oss själva och vår identitet, det finns också en upplevelse av 

görbarhet vilket innebär att vi har mer ansvar att skapa för allt är inte naturgivet som t.ex. den 

personliga karaktären och individualiseringen har blivit mer påtaglig. Vi både kan och måste 

välja sådant som t.ex. livsstil, vilket kan innebära att vägen till våra drömmar fylls av 

frustration eftersom förväntningarna på att uppfylla dem är större när valfriheten och 

vidareutveckling på egen hand är ett måste (ibid.).  

 

Ontologisk trygghet innebär att känna sig trygg med omgivningen och att ha tilltro på att ens 

identitet kommer att visa kontinuitet genom livet menar Giddens (1996). Om en person är 

osäker på sin identitet och tror att denne har ett flertal personligheter så kan det vara omöjligt 

att vistas i det sociala universum på samma premisser som andra och det innebär att den 

ontologiska tryggheten saknas. Denna elementära trygghet får barnet under uppväxten av 

närstående för att kunna skydda sig mot ångest som kan t.ex. innebära en tro på att andra vill 

utsätta en för onda avsikter eller rädsla för kärnvapenkrig. Men det betyder inte att tankarna är 

oförnuftiga utan det handlar snarare om överkänslighet i vissa fall. När det gäller 

barnschizofreni så kan det vara en konsekvens som följer om den ontologiska tryggheten inte 

finns till hands för barnet. Känslan för att andra människor är verkliga utvecklas inte, konstiga 

beteende och hämningar används för att kunna hantera en mångtydig eller fientlig omgivning. 

En frånvaro av inre trohet kan finnas istället för att känna sig hel, vara sig själv och känna en 

mening med det som man gör. De ungdomar som visar på ett självskadande beteende kan 

enligt Giddens (1996) ontologiska trygghetsbegrepp sakna just den säkerheten och eventuellt 

utvecklar flera personligheter eftersom de inte känner sig trygga i sin egen identitet. Han ser 

den grundläggande tilliten som en skyddshinna till för att kunna gå vidare i vardagslivet utan 

att hela tiden känna ångest och sårbarhet. Istället för att enbart se faror och hot i framtiden så 

gör den emotionella vaccineringen att vi kan visa mod och bibehålla hoppet när vi ställs inför 

svåra situationer (ibid.).      

      

I och med moderniseringen så har människans ångest ändrats till både innehåll och form. Den 

moderna reflexiviteten når nu ända in i självets kärna, men vad är nu reflexivitet? Enligt 

Giddens (1999) innebär det att ny kunskap och information införlivas för att förändra vår 
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handlingsmiljö, vi måste anpassa oss efter de förhållanden och förändringar som råder i 

samhället. Det är inte möjligt att följa en lika utstakad bana som förr där du gick från ungdom 

till vuxen eller från gymnasiet till skomakare hela livet. Nu måste den personliga identiteten 

och yrkesidentiteten anpassas efter svängningarna i samhället. Går en person igenom en 

skilsmässa måste denna hitta en ny självkänsla för att vidga synfältet så nya sociala former 

kan bildas. I traditionella kulturer var förändringarna som skulle ske i utvecklandet av 

identiteten mer utstakade och det var nog så att det yrke man hade, hade du större delen av 

livet istället för att tvingas ”utveckla sig” och ofta byta yrke eller att bli uppsagd mitt i livet. 

Ångest är i grund och botten en rädsla som är i ett omedvetet tillstånd men skiljer sig från den 

”vanliga rädslan” på så sätt att det är ett omedvetet uppfattat hot mot individens integritet i 

hans eller hennes trygghetssystem. Ångest kan skrämma bort en medvetenhet om 

självidentitet och i vilken grad den påverkar ens personlighet varierar beroende på hur ens 

psykosociala utveckling ser ut. I Nationalencyklopedin (http://www.ne.se) kan man läsa att 

utvecklingen innebär individens progress från barndom till vuxen ålder sett från ett socialt och 

samhälleligt perspektiv.  Det som enligt Giddens (1999) kan vara grunden till ångest är rädsla 

för att separeras från den primära omsorgspersonen, oftast mamma, och detta kan leda till 

hämmande av självet och den ontologiska tryggheten. Man är rädd för att förlora någon 

närstående (ibid.).  

 

Narcissism kan bl.a. förklaras med att en person har en underutvecklad självkänsla, kropps- 

och skönhetsfixering, relationsproblem och har en ytligt inställning till världen omkring 

skriver Thomas Johansson (1996). Från ett socialpsykologiskt synsätt så kan en narcissistisk 

störning tydas som reaktion på miljö eller situation. En människa som normalt har bra 

självkänsla och är stabil i sig själv kan hamna i en narcissistisk kris där denne förlorar 

självförtroendet och känslor av skam uppträder. Varför narcissism kan uppstå menar Kohut är 

att barnet inte får nog med empati från sina föräldrar och ett bristtillstånd utvecklas eftersom 

barnet ser sin framtid i föräldrarnas ansikten (ibid.). Det handlar inte om självbeundran 

skriver Giddens (1999) utan narcissism hindrar en person från att se en gräns mellan sig själv 

och omvärlden. Händelser som sker utanför en själv relateras till självets behov samt 

önskningar. Personen frågar sig vad denna händelse har för betydelse för honom eller henne? 

Sökandet efter identitet pågår hela tiden och det blir mera av ett inneslutande sökande än ett 

realistiskt sådant. Om kille eller tjej inte har fått tillräckligt med empati under sin uppväxt och 

blir osäker på vilka möjligheter de har, så kan det leda till ett ständigt sökande efter identitet 
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och behovet av bekräftelse kanske är större än för ett barn som har fått tillräckligt med 

engagemang från sina nära och kära (ibid.).  

 

Ungdom och modernitet 

Ziehe (1989) hävdar att barn inte har ett grundläggande förtroende till att omsorg och skydd 

från föräldrarna kommer ske kontinuerligt under uppväxten eftersom skilsmässa är vanligt, 

parterna distanserar sig från varandra eller de kan börja gräla mycket och till slut avsky 

varandra. Det hör då inte till ovanligheterna att barnet blir någons allierad under dessa 

förvecklingar (ibid.). Detta kan ses som hans motsvarighet till Giddens (1996) begrepp 

ontologisk trygghet, vilket innebär att barnet behöver en trygg och sammanhängande 

uppväxtmiljö för att må bra (ibid.). Ziehe (1989) menar att det individualiserande samhället 

har blivit mer påtagligt och detta kanske har gjort att fler människor vill förverkliga sig själva 

och ständigt utmanas därför är skilsmässa vanligt. Individen blir viktigare än gruppen. 

Angående ungdomars kulturella situation säger han (ibid.) att under samhällets utveckling har 

ramarna för den förändrats. Unga människor är mer medvetna om att de kan bryta upp från 

sina föräldrar och flytta hemifrån, att ha en sexuell relation är inte ett bevis på att en person 

har klivit in i vuxenstadiet utan en del ungdomar kan vara mer erfarna än sina föräldrar. Det 

finns många olika livsstilar och ungdomar kan pröva på flera olika. Det går inte att komma 

undan de olika stilarna menar Ziehe (ibid.) eftersom massmedia uppmärksammar dem. Vi 

tvingas välja, detta kan leda till grubblande över om vi valde rätt väg att gå av alla de olika 

som vi erbjudits. De här olika valen påverkar formandet av identitetens utveckling eller som 

han väljer att kalla det: identitetsutprovning, detta för vi alla har en identitet men det är 

oundvikligt för oss att ompröva den eller delar av den under livets gång.  

Ziehe (ibid.) skriver att det för ungdomar blir besvärligt att se sig själv med egna ögon 

eftersom det redan finns en mängd olika samhälleliga tolkningar och synsätt som träffar dem 

där de är och planerar att komma i livet. Det är svårt att få en egen uppfattning som inte är 

färgad av tidigare inställningar till olika fenomen. Men samtidigt så står ungdomen för 

sökandet efter andra sätt att leva. De unga får ta riskerna och samhället är det som tittar på och 

dömer om det är intressant eller tvivelaktigt. Samhället är också det som anvisar ungdomarna 

hur de bör vara för att representera sin grupp. Bilden av ungdomen är något som de unga ska 

leva upp till för att passa in i sin kategori. Det kan t.ex. innebära ett intresse för IT (data) eller 

en vilja att uttrycka sig genom kläder eller mode. På samma gång så ska en person, säg i 

nitton till tjugoårsåldern, uppleva att detta är ”den bästa tiden i livet” som han eller hon lever i 
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just nu. Så enligt Ziehe (ibid.) är ungdomar en grupp som har det besvärligt när det gäller att 

utforska sin identitet och komma underfund med vem man är. I BRIS rapport från 2003 menar 

de att unga personer som kontaktar dem känner prestationskrav och stress. 

 

 Johansson (1996) diskuterar den ungdomsinriktade musiktevekanalen MTV (music 

television) och menar att kanalen har ett ganska brett spektrum av musikstilar och 

inriktningar. Men MTV sänds i ett flertal länder och har en tendens att skapa en generell bild 

av ungdomskulturen världen över i och med att de försöker täcka in och påverka olika 

musikstilar som t.ex. rap, pop och hårdrock. De ger ett sken av att vilja tillföra mångfald men 

de har kommit att homogeniseras eftersom fokus ligger bl.a. på det yttre, att vi helst ska se ut 

som fotomodeller och ha med modeller i videorna som produceras. Gränsen mellan reklam 

och estetik har luckrats upp där artisterna fungerar som ett färdigt estetiskt paket. Alltså, köp 

en viss produkt och bli som den där stjärnan, upplev hur det är att vara honom eller henne 

genom att köpa en kombinerad mp3/kamera mobil eller de där designerjeansen. Skaffa dig en 

färdigpaketerad musikstil av MTV så slipper du välja själv (ibid.).      

 

Kropp och identitet 

Det finns olika diskussioner kring kroppen och några filosofiska funderingar kring detta har 

Platon, Descartes och Kant bidragit med och här kommer i korthet några funderingar som får 

fungera som en inledning på det här avsnittet. 

 

Platons syn på kroppen är att den är något tillfälligt och att själen är det riktigt sanna menar 

Alkvist (2004). Kroppen kan ses som ett fängelse där själen befinner sig och den kontrollerar 

vår kropp, vilket innebär att sinnet tränar kroppen i att inte göra för stora utsvävningar eller att 

bedriva förtryck. En jämvikt måste genereras mellan behärskandet av impulser och kroppens 

uttrycksformer. Idealet som råder över hur en person ska vara är en förening av moralisk 

moderation och fysisk stilfullhet. Platon anser att kroppen måste tränas för att kunna bära upp 

en stark själ. Descartes skiljer på kropp och själ eftersom i tanken kan du skilja på det 

psykiska och det fysiska. Men i praktiken så är de båda sammansmälta, en människa är både 

medveten och kroppsligt handlande. När vi skadar oss så känner vi smärtan som far i kroppen 

men om själen bara skulle vara ett tänkande väsen i oss så skulle den resonera fram till att 

denna kropp känner smärta. Kant säger att människan består av ett förnuft och en jordlig 

kropp. Genom förnuftet så får vi ökad personlighetspotential som styr den fria förmågan att 
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välja. Han menar att kroppen är tvungen att bevakas för att hålla nere våra kroppsliga begär. 

Genom sådant som bra kost, hygien, andnings och sömnregler kan den kontrolleras. Det är 

alltså inte hälsan som är det primära, snarare drifterna (ibid.). 

   

Alkvist (ibid.) skriver att kropp och konsumtion går som hand i handsken för i det moderna 

kapitalistiska samhället så dominerar människan som livsstilssökande och kommersiella 

krafter använder sig av detta för att tillverka olika typer av livsstilar. Det är bara att välja en 

och när du söker en ny så har de någon annan att erbjuda. Din kropp såsom de plagg och 

attribut du har på dig blir en vara som utformas efter önskvärd estetik, alltså vad som anses 

vara vackert av konsumtionssamhället. Det är inte intellektet som tilltalas av estetiken utan 

snarare det emotionella i människan. Den vackra och vältränade kroppen representerar hög 

moral och att personen lever på ”rätt sätt” utseendemässigt. Själen har tappat i värde gentemot 

kroppen och det kan uttryckas så att det kroppsliga har övertaget mot medvetandet (ibid.). 

Förr var inre kontroll av kroppen för att främja återhållsamhet idealet, men i och med 

konsumtionssamhället och modeindustrins frammarsch under 1900-talet så har det blivit 

accepterat att manipulera sin lekamen för estetiska skäl menar Johansson och Miegel (1996). 

Kroppen är en social produkt som är splittrad och har multipla identiteter, detta har lett till 

ökade samhällsvetenskapliga studier när det gäller känslor, begär och sexualitet. I vår 

konsumtionskultur så är det en moralisk plikt att vårda sitt utseende och hjälpa det att bevara 

ungdomlighet på olika sätt. Men som konsekvens av detta så har sjukdomar som anorexi samt 

bulimi blivit allt vanligare. Ditt värde som individ samt jaget (personligheten) tycks speglas i 

utseendet och hur du blir bemött av andra beror på, till stor del, attraktivitet. Förhöjt 

medvetande om att det yttre spelar roll har gjort att människan ofta jämför sig med de ideal 

som råder. Feahterstone menar att en ny personlighetstyp har uppstått, det uppträdande jaget. 

Och egenskaperna hos denna typ är att det råder en hög medvetenhet kring sitt uppträdande, 

utseende och kroppshållning m.m. I den sociala interaktionen så vill du framställa dig så bra 

som möjligt och detta är en konsekvens av att kroppen exponeras i många sammanhang, på 

gymmet, stranden, diskoteket och i gallerian bl.a. (ibid.). Med utgångspunkt i ovan framförda 

synpunkter på den fysiska kroppens roll i samhället så visar det att kroppen har en central roll 

i individens liv. Accepterar man inte kravet att hela tiden förbättra och underhålla sitt yttre så 

kan du bli lite av en outsider i det sociala livet eftersom, enligt Johansson och Miegel (1996), 

det är genom den yttre fasaden omgivningen får den första uppfattningen av hur du är som 

person (ibid.). Johansson och Miegel (1996) tar upp Lynda Nead som har skrivit hur den 

nakna kvinnan framställs i bl.a. konst och reklam och hon menar att de som avviker från den 
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dominerande normen, gällande hur en kvinna bör se ut, osynliggörs i sådana sammanhang 

som t.ex. reklamkampanjer eller i pornografiska sammanhang. Den konsumerande kulturen 

berövar s.k. avvikande kvinnors plats i det offentliga rummet (ibid.). 

 

      

Diskussion 
När det handlar om vilken definition som bäst lämpar sig gällande att tillfoga kroppsliga 

skador på sig själv av egen vilja så verkar det vara ganska problematiskt och luddigt. För vart 

ska gränsen dras? Vid yttre skador som att skära, skålla eller slå sig själv eller ska även sådant 

som självsvält, bulimi och anorexi räknas in i förklaringen? Men i den litteratur som jag har 

använt mig av, både elektronisk och i bokform, så verkar de sistnämnda inte innefattas och 

detta tolkar jag som att de ses som en egen sjukdom. Ätstörningar finns det mer litteratur och 

forskning kring tror jag eftersom den är erkänd som en sjukdom. Självskadande beteende är 

väl egentligen inget nytt fenomen om man t.ex. ser på Freud och Breuers (1995) studier av 

kvinnor som ansågs hysteriska. Att plåga sig själv för att man mår dåligt på insidan har 

troligtvis existerat sedan långt tillbaka. Men diskussioner och litteratur kring det har inte legat 

i ropet förrän nu de senaste åren. Vilka som skadar sig enligt socialstyrelsen (2004), 

Communicera (http://www.comunicera.se/text/fragor_omattskarasig), Allmänna Barnhuset 

(2004) och BRIS (Rapport 2003, 2004 och 2005) verkar till majoriteten vara unga kvinnor 

eller flickor. Även om pojkar också är en målgrupp så är det främst flickor som hör av sig till 

BRIS (ibid.) om problemet. För många är ju anledningarna till att de skadar sig bråk inom 

familjen, depression, mobbning och ensamhet. Men om det ska analyseras ur ett sociologiskt 

perspektiv så säger ju Johansson (1996) att det i och med moderniseringen har framvuxit ett 

konsumtionssamhälle och att detta har haft effekter på identitetsskapande samt 

socialisationen.  

 

Identitet 

När du är ung så ska du helst testa olika saker, ta för dig och armbåga dig fram. Om man inte 

vet vad man vill göra så kan det säkert leda till känslor av frustration och förvirring bl.a. 

Identitetsutprovning, som Ziehe (1989) diskuterar, är ett fenomen som har utvidgas i och med 

moderniteten hävdar jag. Vi ska pröva mer och variera oss för att utvecklas och få mer 

erfarenheter med i bagaget. Pressen över att du ska utforska möjligheter och göra något 
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speciellt under den tiden i livet som ska vara den bästa blir påträngande och känslorna av att 

inte duga till kan krypa fram. Ungdomars självskadebeteende kan bero på att valen är för 

många och om en kille eller tjej inte hittar sin identitet i någon av de livsstilar som bl.a. 

massmedia bidrar att visa vägen till så kanske känslor av utanförskap infinner sig.  

Det kan även vara en protest mot alla förändringar eller ett sätt att få omgivningen att reagera 

på att du inte klarar av att testa eller anpassa dig in i de normer som samhället helst vill att du 

ska rätta dig efter. Men kanske kan det vara så att en person skadar sig själv p.g.a. nyfikenhet 

och att denna faktiskt identifierar sig med smärtan eller att det är ett test av hur långt du kan 

gå innan smärtan blir outhärdlig. Var går gränsen mellan att få en adrenalinkick av farliga 

saker, som att bada i glas eller gå på glödande kol och ett självskadande leverne?    

 

Johansson (1996) resonerar kring den kultur som MTV presenterar för ungdomar och menar 

att de färdigpaketerar image i olika former för att passa blandade stilar såsom punk, rock och 

pop på deras vis. Om man tittar på den här (MTV) kulturen som har skapats för ungdomarna 

så förväntas de unga vara lätta att locka till sig och pengagenererande eftersom de vill passa in 

och identifiera sig med vissa typer av image- och musikstilar som andra ungdomar. 

Musikkanalen har en möjlighet att sälja in en livsstil globalt till unga världen över och 

påverka dem i den riktningen att s.k. alternativa livsstilar hamnar i bakgrunden för vi vill ju 

passa in och vara moderna. Jag tycker man kan se det som att MTV är den stora reklampelare 

som ska appellera och fånga in den yngre generationen till att köpa vissa skivor, 

mobiltelefoner, kläder och andra attribut. Via MTV kan stora företag påverka unga att just 

den här produkten är rätt för dig om du vill passa in bland andra eller höra till en viss kategori 

människor. Något som jag tycker att kanalen vill framhäva är yta, de visar genom 

musikvideor hur du ska se ut för att bli framgångsrik och förmögen. Så det finns säkert de 

som mår dåligt av idealen de visar upp eftersom de är ganska ouppnåeliga. Hur många 

kommer ha fem bilar, en pool och biograf i huset som programmet Cribs visar när de 

utforskar kändisars hem? Konsumtionssamhället utnyttjar dåliga självförtroenden och säger 

köp det här så kommer du må bättre och få högre status. Så helt klart kan detta kan leda till 

självdestruktiva beteenden. Att någon känner sig otillräcklig och oduglig i andras ögon. Så 

varför inte ärra kroppen eftersom du ändå aldrig kommer se ut som hon eller han i den där 

musikvideon eller reklamen. Ärrandet visar ju bara hur du egentligen ser ut ännu tydligare 

och hur du mår på insidan. Johansson (1996) menar att media är en faktor som kan påverka 

ungdomar och bidrar till att de som inte anpassar sig till deras syn på ungdomar hamnar 

utanför och mår dåligt i värsta fall. Det är jag beredd att hålla med om. 
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Individualisering 

Jag hävdar att alla inte klarar av att anpassa sig till den civila ouppmärksamheten utan 

behöver bekräftelse och kontakt med andra. Om du som individ har svårt att ta kontakt och 

inte kan spela efter de regler som finns (beroende på hur väl du känner den andre) så kan det 

leda till isolering från det sociala livet eftersom du har förlorat kontroll och makt till andra 

som kan anpassa sig. Tryggheten att inte behöva fundera över vilken blick du bör ge den 

mötande på gatan eller vilka normer som gäller för hur väl du känner en människa verkar inte 

finnas i vår moderna tid. Få nära vänner och många ytligt bekanta verkar vara normen men 

det kan vara svårt att hitta de nära speciellt om personen i fråga inte är så utåtriktad eller 

självsäker. Har en person inte några nära vänner eller kanske helt enkelt inte trivs med de 

vänner som denne har så är det inte alltid lätt att skaffa nya, om du inte har en specifik hobby 

eller ett visst intresse som du kan fånga upp likasinnade i. Att ragga upp en ny bekantskap på 

busshållsplatsen är nog inte aktuellt eftersom där pratar vi faktiskt helst inte med varandra när 

vi väntar utan lyssnar på sin mp3spelare, pratar i mobil, läser Metro eller tittar efter bussen.   

Giddens (1996) har en poäng när han diskuterar civil ouppmärksamhet för det verkar vara ett 

vanligt fenomen att ha ytliga kontakter och få riktiga vänner som du kan lita på. Genom 

utvecklande av ett individualiserat samhället så orkar vi inte bry oss om hur andra känner, 

tycker och mår utan är ganska så selektiva och inkräktar inte på någon annans område. Hur 

många personer, i alla fall i vuxenålder, känner du på djupet förutom barndomsvänner, familj 

och släkt? På universitetet, i alla fall när man går fristående kurser, träffas många människor 

och kanske under en period läser med varandra. Men efter att ha samlat in poängen för kursen 

hur många gånger träffas de sedan och fortsätter hålla kontakten tro? För min del så rinner det 

för det mesta alltid ut i sanden. Enligt BRIS (Rapporter 2003, 2004 och 2005) så kan 

ungdomar som kontaktar dem känna sig ensamma, maktlösa samt depressiva och om det nu är 

så idag att vi är lite främlingar till mans, istället för att bo i mindre samhällen där ”alla känner 

alla”, så kan det vara lätt att försvinna i massan och inte etablera någon mer varaktig kontakt 

med andra. Ziehe (1989) hävdar ju att individualiseringen har kommit att bli normen så det 

gäller att förvalta sin framtid väl för inget är självklart. Många känner nog alltifrån ångest till 

nervositet över att välja rätt, speciellt när det gäller arbete med tanke på att ingen går säker 

och färre har möjlighet att arbeta om de vill på ett och ställe i många år. Eftersom, som 

Dagens Nyheters nätupplaga (17 Mars 2005) skriver, så flyttar en hel del företag sin 

produktion till fabriker utomlands. Gör du fel val så kan det sluta med att du blir en av de 
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många hemlösa som finns runt omkring oss och hamnar du där så får du rycka upp dig själv 

för det hör nog inte till vanligheterna att någon kommer och erbjuder dig ett jobb eller tak 

över huvudet skulle jag tro.  

 

Ångest 

Att hantera de förväntningar som samhället och omgivningen har är troligtvis inte lätt och alla 

kan inte klara av det. Ångesten måste ta sig uttryck i något och destruktiva handlingar kan 

vara ett sätt. Genom att snitta sig i benet med en glasskärva så får ångesten sippra ut med 

blodet. Jag har funnit att det fungerar för vissa som ett sätt att lätta trycket på de psykiska 

påfrestningar som en person kan känna. Det har Allmänna Barnhuset (2004) rätt i när de 

diskuterar möjliga orsaker till självdestruktiva beteenden. Berny Pålsson (2005) har personlig 

erfarenhet och säger också att hon för stunden dämpar pressen som sitter i psyket genom att 

självförvålla en skada. Som Ziehe (1989) menar så känner sig många unga säkerligen 

pressade inför att välja rätt hela tiden och för att du som ung ska ta till vara på tiden och 

friheten innan större ansvar följer med vuxen ålder. Det gäller att anpassa sig eller bli 

anpassad in i den samhällsstruktur som råder men alla kan inte välja eller har ingen lust att 

välja utan kanske vill ha kontinuitet i livet med mer långsamma förändringar. Att inte passa in 

bland andra som lättare kan hantera samhällsförändringar och sociala omställningar kan 

innebära ångest för dem som har lägre självförtroende och inte vågar gå sin egen väg fullt ut. 

Turp (2002) skriver att vissa som skadar sig tycker sig inte vara konstruerade på samma sätt 

som andra människor, att det är fel på dem. Du kanske frågar dig själv ”Varför passar inte jag 

in på samma sätt som de omkring mig gör”? Att skada sig kan vara ett sätt att få ur sig 

frustrationen eller accepterande av att du känner dig som en avvikare från normen. Om en 

person har en traumatisk uppväxt så kan ångesten ta över och styra ens känsloliv till viss del. 

Ångesten begränsar den personliga utvecklingen om den får ta för stor plats. Giddens (1999) 

säger att ångest påverkar din personlighet och i vilken grad beror på hur den psykosociala 

utvecklingen ser ut och detta tolkar jag som att unga självdestruktiva personer kan ha haft 

någon typ av konflikt i den utvecklingen. Så kan det säkert vara eftersom de barn som hör av 

sig till BRIS (Rapport 2003, 2004 och 2005) ibland uppger problem som bråk eller 

alkoholism i familjen.   

 



 23

Trygghet 

Man behöver en grundläggande trygghet under uppväxten och i livet som en vuxen.  

Vi behöver den att falla tillbaka på om vi ska ta en större risk, som testa ett nytt arbete, flytta 

till ett annat land eller följa en dröm t.ex. Även när det gäller dagliga risker som att möta 

människor och gå ut i trafiken. Finns ingen känsla av trygghet måste tillvaron bli orolig och 

då är det inte konstigt om du börjar må dåligt psykiskt. Det är svårt att kontrollera och att 

istället ersätta det med en skada kan ge en illusion eller känsla av att faktiskt behärska 

smärtan. Du väljer vad du ska använda för redskap och var på kroppen som smärtan ska ge sig 

tillkänna. Trygghet är något som både Giddens (1996) och Ziehe (1989) anser att vi behöver 

som barn och under uppväxten.  Jag påstår för att en människa ska klara sig i livet så måste 

han eller hon ha fått med sig en säkerhet från grunden. Känner du inte att du har något att falla 

tillbaka på om du tar risker, vilket vi gör hela tiden, både stora och små så blir det svårt att gå 

ut i världen. Vi kan inte skydda oss från allt och det är bara att acceptera för vem orkar bära 

omkring oro och ångest hela tiden under livets gång? I socialstyrelsens (2004) rapport så 

framgick det faktiskt att försummade barn till större del skadar sig än de som inte haft en 

besvärlig uppväxt. Dock var undersökningen inte gjord i Sverige utan Turkiet men det är värt 

att nämna ändå eftersom även BRIS (Rapport 2004) menar att familjeproblem och isolering 

ligger till grund för de barn som hör av sig gällande självskadande beteende (ibid.). Giddens 

(1996) skriver att en person som inte är trygg i sig själv kan komma att utveckla flera 

personligheter. Jag tolkar det som att Berny Pålsson (2005) och Sofia Åkermans (2004) 

demoner kan representera en sådan klyvning i personligheten. I Bernys (2005) fall så säger 

hon även att hennes personlighet inte är en utan tudelad i Berny och Bernadette (2005). Det 

kan stämma att om tryggheten i dig själv som en egen individ med visioner och drömmar inte 

finns så kan det leda till att en person kanske konstruerar flera så denna kan gå in i en annan 

om den egna blir outhärdlig eller för att kunna låtsas vara någon annan än den man egentligen 

är. Något annat som skulle kunna vara en bidragande orsak till minskat förtroende och 

trygghet är att i dagens samhälle så verkar det förväntas av dig att kunna pendla eller flytta var 

som helst för ett arbete. Oavsett om familjen är bosatt på en annan plats så du ska så snabbt 

som möjligt ut på arbetsmarknaden även om du får bo borta över veckorna. Hänsyn till familj 

verkar inte vara något som är prioriterat av arbetsförmedlingen utan du får helt enkelt anpassa 

dig. Ziehe (1989) menar att samhället blir mer individualiserat och det kan ju ha fört med ökat 

antal skilsmässor eftersom tanken på att hålla samman familjen även om man inte trivs ihop 

inte är lika stark längre som kanske förr i tiden. En faktor kan vara att kvinnor inte är lika 
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ekonomiskt beroende av mannen idag och klarar sig själv utan mannen om en skilsmässa vore 

aktuell. Blir barnen indragna och de måste välja sida så kan detta få konsekvenser som kan 

innebära att de känner sig otrygga och hittar istället lugnet genom att ta ut t.ex. smärta och 

sorg på den egna kroppen. Men separation i samboförhållanden är vanligare än när 

föräldrarna är gifta står det på barnombudsmannens internetsida över statistik (BO-rapport BR 

2004:06). I vilket fall så hör det nog inte till ovanligheterna att barn och ungdomar känner till 

vänner eller släkt som har separerat och slutar det med en dålig separation/skilsmässa så kan 

barn lätt hamna i kläm mellan parterna.  

 

Enligt mitt tycke så är föräldrarnas engagemang en självklar byggsten för att barnen ska må 

bra och känna sig trygga i sin egen kropp. Johansson (1996) nämner Kohut som påstår att om 

en människa inte får tillträckligt med empati från föräldrarna så kan denne komma att 

utveckla narcissism. Självkänslan hamnar i botten och skamkänslor utvecklas (ibid.). Men om 

ett barn inte växer upp med sina föräldrar utan på barnhem eller olika fosterhem kan de då 

inte få den empati som de behöver? Innebär det att föräldralösa barn oftare har dåligt 

självförtroende och svårt att utveckla en egen identitet även om de har haft en bra uppväxt? 

Det behöver inte vara just en förälder som ger grundläggande empati eller trygghet utan andra 

i omgivningen kan också hjälpa till om mamma eller pappa inte finns med i bilden. Giddens 

(1999) säger att narcissism innebär att du har ett lågt självförtroende. Och att mista det är ett 

stort nederlag för en individ, är du inte stark nog att hantera detta och ta tag i problemet så kan 

det vara ett möjligt scenario att du bearbetar smärtan eller skammen t.ex. genom ett 

destruktivt sätt och det kan ju vara ett självskadande sådant. För att kunna hantera 

skamkänslorna, den psykiska smärtan, så kan det kännas lättare för vissa att kontrollera det 

genom fysiskt lidande som Allmänna Barnhuset (2004) menade tidigare i uppsatsen. Genom 

att skada sig så dämpas ångest och depression samt för att göra den mentala smärtan synlig 

för ögat (ibid.). 

 

Kropp 

Allmänna Barnhuset (2004) anser att självdestruktivitet är ett sätt att kontrollera emotioner 

och hantera stressnivån i kroppen och om man ser all den kroppsfixering/utseendefixering 

som finns idag så finns förståelsen där om en människa blir stressad och mår dåligt. Ett 

brännsår tar bort den psykiska plågan för om än en liten stund eftersom den är lättare att 

hantera i fysisk form. Orkar en person inte leva upp till de förväntningar som finns så kanske 
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denna känner sig otillräcklig och omoralisk, vilket kan leda till att ta ut sin smärta genom 

kroppslig skada. Det kan fungera som ett nödrop eller varningssignal till de omkring att något 

inte står rätt till, att det sociala liv eller samhälle som vi ska anpassa oss till inte fungerar för 

alla. Det kan även tolkas som att personen i fråga är självdestruktiv i protest mot de ideal som 

råder när det gäller hur du bör se ut. Att visa upp ärrade ärmar visar inte på bra moral och att 

man lever på ”rätt sätt” som Alkvist (2004) säger. Genom rakbladen så kanske en människa 

kan gå in i ett annat tillstånd och koppla bort den värld som vi alla lever i där vissa normer är 

utstakade för att bli accepterad som en egen individ.   

 

Jag ser att kropp och konsumtion är något som är hårt sammanflätat idag för hur många olika 

anti-rynk krämer, ”hälsosamma kurer” och plastikkirurgiska metoder finns det? Du kan ju om 

du vill så varför inte anpassa dig och behaga de som ska vistas i din närhet. Det är lättare att 

sälja en massa preparat för kroppen än intellektet och själen så kroppshyddan är en marknad. 

En person som inte når upp till en viss nivå av kraven lever fel och ohälsosamt, den är nog 

helt enkelt lat. Kropp före själ verkar vara rådande till viss del även om intresse för alternativ 

medicin, yoga och meditation blir allt mer populärt. Att vi har ett kapitalistiskt västerland där 

vinstinriktade människor tjänar pengar på att sätta normer och regler för hur vi ska se ut för 

att verka kroppsligt tilltalande anser jag Alkvist (2004) har rätt i. Det finns en marknad där du 

kan tjäna pengar på andras dåliga självförtroende och för att kunna bibehålla affärsidén så går 

man genom massmedia som skapar önskvärda ideal för unga som gamla kvinnor och män. 

Speciellt kvinnor fokuserar massmedia på eftersom det är den gruppen som fortfarande till 

majoritet använder olika preparat för att bättra på sitt utseende. Men även män verkar bli mer 

medvetna om anti-rynk krämer och brun utan sol osv.   

 

Johansson och Miegel (1996) nämner ju att bilden av hur en kvinna ska se ut och vara är 

ganska snäv och passar du inte in blir du osynliggjord i t.ex. massmediala sammanhang 

(ibid.). Att känna sig osynlig och att inte duga till kan ju då om man ser till detta också bidra 

till att en person skadar sig själv fysiskt för att kanske straffa sig eller göra det i ett rop på 

hjälp. Att bli osynliggjord för att du inte ser ut på ett visst vis anser jag tyvärr inte vara 

ovanligt och tycker inte omgivningen att du duger så gör det ont och till slut kanske tror man 

att det stämmer. Skada sig själv kan vara en form av självbestraffning i det fallet.  
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Avslutning 
Det har varit intressant och lärorikt att undersöka fenomenet självdestruktivitet ur ett 

sociologiskt perspektiv eftersom man kanske oftast kopplar det samman med psykiska 

problem och otäcka upplevelser som en människa har varit med om någon gång. Jag tycker att 

det är viktigt att uppmärksamma och diskutera kring för utifrån den lästa litteraturen, speciellt 

den självbiografiska, så verkar det inte finnas någon bra metod för att hjälpa de personer som 

skär sig bl.a. utan de hamnar på ungdomshem, psykiatriska anstalter och blir iproppade 

lugnande och beroendeframkallande mediciner/droger. En orsak till brist på kunskap och 

behandlingsmetod anser jag troligtvis vara indragning av psykvård. Det måste finnas vettigare 

sätt att bearbeta problemet med än dessa alternativ och att satsa mer pengar till forskning samt 

personalutveckling är ett steg i rätt riktning.  

 

Ett möjligt svar på frågeställningen ”Vilka ungdomar är det som skadar sig och varför” 

utifrån en sociologisk utgångspunkt kan vara att den grupp unga som skadar sig är de som inte 

klarar pressen från omgivningens och samhällets förväntningar, vilket innebär att göra rätt val 

i livet, ta rätt risker och hitta en stabil identitet som är anpassad för dagens individualiserade 

samhälle. Detta är en reflexion över vad som kan vara orsak till självskadebeteende men det 

finns så klart andra sätt att se på det också. Om jag går tillbaka till den litteratur som har 

använts i avsnittet om bakgrund så verkar majoriteten anse att det bland flickor är vanligare 

än bland pojkar att utveckla ett självdestruktivt beteende eftersom de fokuserar mer på det 

kvinnliga könet när problemet förklaras och analyseras. Varför dessa ungdomar skadar sig ur 

en sociologisk synvinkel beror på brist av en grundläggande trygghet under uppväxten som 

leder till dåligt självförtroende och samhället samt massmedias olika krav på hur du ska bete 

dig och se ut för att lyckas i det moderniserade samhället.  

 

För att sammanfatta det hela så är det vissa aspekter av moderniseringen som kan vara 

bidragande till att skada sig själv fysiskt och frivilligt. En del kan vara individualiseringen 

som lägger vikt vid att tänka på sig själv i första hand och sina medmänniskor i andra men 

samtidigt så innebär det inte enbart negativitet utan fler kanske vågar ta för sig och försöka 

uppnå de mål som finns i livet i och med att det är tillåtet att ta risker och tänka på sitt eget 

välbefinnande. Den andra delen är vårt konsumtionssamhälle som vill att vi ska köpa oss 

lyckliga och även att det ska vara enkelt att prova på olika ”färdigpaketerade identiteter” 

istället för att själva söka efter en. En tredje del som är viktig att tänka på är trygghet och 
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känner man brist på trygghet så kan det leda till dåligt självförtroende och rädsla inför nya 

upplevelser i livet. Det som kan vara orsaker till att en människa känner sig otrygg är bl.a. 

bråk i familjen, mobbning och sexuella övergrepp som sedan leder till  ångestkänslor och 

depression. 

 

Framtida forskning 

För fortsatta studier så kan det vara intressant att undersöka hur självskadebeteende betraktas 

inom den österländska kulturen. Vilken effekt kan det österländska samhället ha på dagens 

unga och har de hittat någon metod för att förebygga eller hjälpa en individ som är 

självdestruktiv? Så en fortsatt litteraturstudie kan vara intressant och om det är möjligt även 

intervjua personer som skadat sig själva i både väst och öst för att sedan se vilka likheter 

respektive skillnader som eventuellt kan finnas. En annan aspekt som man kan undersöka är 

tendensen av att andra unga tar efter och påbörjar ett självskadande beteende. Berny Pålsson 

är en person som har märkt av att andra vill göra som hon och tycker det verkar spännande att 

skada sig själv. Kan det vara så och varför?   
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